ICELAND MORE THAN IMAGINATION
ไอซ์ แลนด์ 10 วัน 7 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน – ธันวาคม 62
เรคยาวิค| ภูเขาเคิร์กจูเฟล| GOLDEN CIRCLE| นํ ้าตกกูลฟอสส์| ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ |
ล่องเรือทะเลสาบโจกุลซาลอน | บลูลากูน | ล่องเรือชมปลาวาฬ

เริ่ มต้นเพียง

114,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคฮอลท์
วันที่ 3. เรคฮอลท์ – นํ ้าตกเฮินฟอซซ่า – บ่อนํ ้าพุร้อนเดลดาร์ตงุ กูเวอร์ - เรคยาวิค - เพอร์ลนั
วันที่ 4. เรคยาวิค – Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - นํ ้าตกกูลฟอสส์ – เฮกลา
วันที่ 5. เฮกลา – นํ ้าตกสโกก้ าฟอสส์ – นํ ้าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – ทุ่งนํ ้าแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค
วันที่ 6. วิค – ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบนํ ้าแข็ง – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค
วันที่ 7.วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค
วันที่ 8. เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค
วันที่ 9เรคยาวิค – สนามบิน
วันที่ 10 กรุงเทพ
วันที่ 11 กรุงเทพ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

20.30 น.
23.25 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้ าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สาย
การบินฟิ นน์แอร์ พบเจ้ าหน้ าที่จะคอยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสูก่ รุงเฮลซิงกิด้วยเที่ยวบิน AY144
*** สําหรั บ คณะที่ออกเดินทางตั ง้ แต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 23.05 น. และไปถึงกรุ ง
เฮลซิงกิเวลา 05.20 น.***

วันที่ 2

เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคฮอลท์

05.55 น.
07.45 น.

เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสูป่ ระเทศไอซ์แลนด์ด้วยเที่ยวบิน AY991
*** สําหรั บคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 07.40 น. และไปถึงกรุงเรค
ยาวิคเวลา 09.30น.***
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น เคฟลาวิ ก (Keflavik International Airport) กรุ ง เรคยาวิ ค (Reykjavik) ประเทศ
ไอซ์แลนด์ นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางต่อสูภ่ ูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell)
หรื อ ภูเขาโบสถ์ (Church Mouuntain) ตัวภูเขาจะมีลกั ษณะเป็ นชันๆ
้ ต่างสีกนั สูง 463 เมตร ชันล่
้ างสุดจะ

08.35 น.

เป็ นฟอสซิล ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดตังแต่
้ ยุคนํา้ แข็งเป็ นล้ านปี มาแล้ ว ส่วนชันบนซึ
้
่งเป็ นหินลาวา เกิดในช่วงที่ยุค
นํ ้าแข็งเริ่มอุน่ ขึ ้นและมีอายุหินน้ อยกว่าชันล่
้ าง
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วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นําท่านขมความสวยงามของ ภู เขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) โดยภูเขาแห่งนี เ้ ป็ น หนึ่งในสัญ ลัก ษณ์ ของ
ไอซ์แลนด์ที่นักท่องเที่ยวและช่างภาพมืออาชีพจากทั่วโลกต้ องมาเยือน ด้ วยภูมิทัศน์สดุ แปลกตาจากหาด
ทรายและชายทะเล นอกจากนัน้ บริเวณใกล้ ๆก็เป็ นที่ตงของนํ
ั้
า้ ตกเคิร์กจูเฟลอีกด้ วย อิสระให้ ท่านถ่ายรูป
ภูเขาและนํ า้ ตกตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางต่อสู่เมื องเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝั่ ง
ตะวัน ตกของไอซ์ แลนด์ นํ าท่านชมความน่ารัก ของเมื องเล็ก ๆ และ แวะถ่ ายรู ป กับ โบสถ์ ป ระจํา เมื อ ง
(Reykholt Church) ซึ่งสร้ างมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 12 อิสระให้ ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HUSAFELL หรือเทียบเท่า
*** สําหรั บยามคํ่าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พ บ
เห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ๆมีอากาศ
หนาวเท่ านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ ส ามารถ
กําหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ) ***
เรคฮอลท์ – นํา้ ตกเฮินฟอซซ่ า – บ่ อนํา้ พุร้อนเดลดาร์ ตุงกูเวอร์ - เรคยาวิค - เพอร์ ลัน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่าน ชมความสวยงามของนํา้ ตกเฮินฟอซซ่ า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็ นนํา้ ตกสาขาหนึ่งของ
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นํา้ ตกใหญ่ ที่ก่อกําเนิดจากแหล่งลําธาร และแม่นํา้ สายต่างๆเป็ นระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาที่เกิด
จากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ ธารนํ ้าแข็งแลงค์โจคูล (Langjokull) หลังจากนันนํ
้ าท่านชมบ่ อนํา้ พุร้อนเดลดาร์ ตุง
กูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) ที่มีอณ
ุ หภูมินํ ้าสูงที่สดุ ถึง 97 องศาเซลเซียสเป็ นบ่อนํ ้าพุร้อน
ที่ใหญ่ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ และไหลเร็วที่สดุ ในยุโรปอีกด้ วย ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางต่อสูก่ รุงเรคยา
วิค (Reykjavik)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นํ า ท่ า นชมเมื อ งหลวงแห่ ง ของประเทศไอซ์ แ ลนด์ นํ า ท่ านแวะถ่ า ยรู ป กั บ โบสถ์ ฮั ล ล์ กรี ม สคิร์ คยา
(Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สงู ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สงู อีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์นีม้ ี
ความสําคัญ ในฐานะเป็ น ศาสนสถาน เป็ น สถาปั ต ยกรรมที่ มีเอกลัก ษณ์ ของสถาปนิก กุด โยน (Guðjón
Samúelsson) ซึ่งเป็ นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่ นิสท์ เริ่มสร้ างในปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้ ว
เสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้ างกว่า 38 ปี แล้ วนําท่านชมเพอร์ ลัน (Perlan) หรื อ The Pearl เป็ น
สถานที่ ที่ มีเอกลัก ษณ์ โดดเด่น ไว้ สําหรับ ต้ อนรับ แขกบ้ านแขกเมืองโดยสถาปนิ ก ชื่ อดัง อิงกิ มูน ดูร์ เป็ น
ผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้ ายลูกโลกครึ่งวงตังอยู
้ ่บนฐานที่คล้ ายถังนํ ้ามองเห็นได้ ในระยะไกล แบ่งเป็ นส่วน
ต่างๆ เช่น ร้ านอาหาร, ร้ านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ ้ง, สวนนํ ้า และร้ านขายของที่ระลึก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL STROM หรือเทียบเท่า
*** สําหรั บยามคํ่าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พ บ
เห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ๆมีอากาศ
หนาวเท่ านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ ส ามารถ
กําหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ) ***
เรคยาวิค – Golden Circle – อุทยานแห่ งชาติซงิ เควลลิร์ - นํา้ ตกกูลฟอสส์ – เฮกลา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้ นทางวงกลมทองคํา หรือ (Golden
Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้ าตัดกับทุ่งลาวา มีฝงู แกะ วัว และม้ าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ นําท่าน
ชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้ างขึ ้นภายในอุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir national park) ซึ่ง
ได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตังอยู
้ ่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับ
ทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็ น ทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ ที่ สดุ ในไอซ์แลนด์ ใกล้ กับ คาบสมุท รเรก
ยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิ ลล์ Hengill เป็ นจุดกํ าเนิ ดทางประวัติศ าสตร์ และทางธรณี วิท ยา
เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ซิงเควลลิร์ตงอยู
ั ้ ่ตรงรอยแยกของหุบ
เขากับ ทะเลสาบ Singvellavatn ซึ่ งเป็ น ทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ ที่ สดุ ในประเทศไอซ์แลนด์ใกล้ กับ
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คาบสมุท รเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็ นจุด กําเนิ ดทางด้ านประวัติศาสตร์
และทางธรณี วิทยา เพราะเป็ น จุดที่มีรอยเลื่อนของโลกระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม
ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้ วมีนํ ้าท่วมขังจนเป็ นทะเลสาบกว้ าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนัน้ นํ าท่านชม นํา้ ตกกู ล ฟอสส์ หรื อ ไนแองการ่ าแห่ งไอซ์ แลนด์ (Gullfoss) ถื อ เป็ น นํ า้ ตกที่ มี
ชื่อเสีย งแห่งหนึ่งของประเทศนี ้ และยังจัดว่าเป็ น 1 ใน 3 ที่ ไอซ์แลนด์จัด ให้ อยู่ในเส้ น ทางเส้ น ทางวงกลม
ทองคํา (Golden Circle) ที่ผ้ มู าเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยวนํ ้าตกทองคํา(Gullfoss) โดยมาจากคําว่า
Gull ที่แปลว่าทองคํา และ Foss ที่แปลว่านํา้ ตก ถือว่าหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการ
ละลายของธารนํา้ แข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบือ้ งล่างที่มีความสูงกว่า 30 เมตร จากนัน้ ชมนํา้ พุร้อน
หรือเกย์ ซีร์ (Geysir) ซึ่งเป็ นที่มาของคําว่า กีเซอร์ ที่ใช้ กนั ทัว่ โลก นํ ้าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ ้นสูงกว่า 180 ฟุต ใน
ทุกๆ 7-10 นาที ประเทศไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้ าบรรจงสร้ างขึ ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้ หินเปลือก
โลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ น นํา้ พุร้อน ช่วยให้ อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้ แปลงความร้ อนให้ เป็ น
พลังงานไฟฟ้าส่งใช้ ทวั่ ประเทศ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั STRACTA หรือเทียบเท่า
*** สําหรั บยามคํ่าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พ บ
เห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ๆมีอากาศ
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หนาวเท่ านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ ส ามารถ
กําหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ) ***
เฮกลา – นํา้ ตกสโกก้ าฟอสส์ – นํา้ ตกเซลยาลันส์ ฟอสส์ – ทุ่งนํา้ แข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์ โม
บิลตะลุยหิมะ – วิค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อสู่ ทางใต้ ของประเทศไอซ์แลนด์ ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้ างทางที่เต็มไปด้ วยฟาร์ม
ปศุสตั ว์ของชาวนาและฉากหลังเป็ นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล
และมีช่ือเสียงที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้ วถึง 18 ครัง้ และครัง้ ล่าสุดในปี 2000 นําท่านถ่ายรูป
กับนํา้ ตกสโกก้ าฟอสส์ (Skogafoss Waterfalls) ที่มีค วามสูง 62 เมตร เป็ น นํา้ ตกที่มีความสวยงามแห่ง
หนึ่งของประเทศไอซ์ แลนด์ โดยนํ า้ ตกแห่งนี จ้ ะตกลงมาจากหน้ าผาสูง แรงกระเทกของนํ า้ จะแผ่ละออง
ออกไปทั่วอาณาบริ เวณ รอบๆจะเต็มไปด้ วยหญ้ าตระกูลมอสและเฟิ ร์ น โอบล้ อมนํ า้ ตกไว้ อย่างสวยงาม
จากนั น้ นาท่ า นชมนํ า้ ตกอี ก แห่ ง ที่ ส วยงามไม่ แ พ้ กัน คื อ นํ า้ ตกเซลยาลั น ส์ ฟอสส์ (Seljalandsfoss
Waterfalls) ที่มคี วามสูงใกล้ เคียงกันอยู่ที่ 60 เมตร เป็ นอีกหนึ่งนํ ้าตกที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งนํ ้าตกแห่ง
นี ้ท่านสามารถเดินผ่านม่านนํ ้าเข้ าไปสัมผัสวิวด้ านหลังได้ อีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดิน ทางสู่ท่ ุงนํา้ แข็งไมดรั ล โจกู ล (Myrdalsjokull Glacier) บนดิน แดนที่ สงู ที่สุด ในโลก มีค วาม
กว้ างใหญ่ เป็ น อัน ดับ 4 พืน้ ที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร นําท่ านขับ รถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุย
หิมะ ให้ ท่านได้ สนุกตื่นเต้ นกับลานนํา้ แข็งกว้ างใหญ่ ซึ่งเป็ นประสบการณ์สดุ สนุกและเร้ าใจเป็ นอย่างยิ่ง **
หากมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ ไม่สามารถขับรถสโนว์โมบิลได้ เช่นสภาพอากาศไม่เอื ้ออํานวย หรือปัจจัยด้ านความ
ปลอดภัย ทางบริ ษัทจะขอคืนเงิน ท่านล่ะ 5,800 บาท ** หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิค (Vik)
หมูบ่ ้ านเล็กๆทางตอนใต้ สดุ ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สดุ ในโลกเมื่อปี 1991
เป็ นหมูบ่ ้ านที่มีฝนตกมากที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ วา่ จะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สดุ แต่ก็เป็ นสถานที่นา่ มหัศจรรย์ที่
น่าไปชมเป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DYRHOLAEY หรือเทียบเท่ า
*** สําหรั บยามคํ่าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พ บ
เห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ๆมีอากาศ
หนาวเท่ านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ ส ามารถ
กําหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ) ***
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วันที่ 7
เช้ า

วิค – ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ล่ องเรื อชมความสวยงามของทะเลสาบนํา้ แข็ง – อุทยานแห่ งชาติส
เกฟตาลเฟลล์ – วิค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เพื่อล่ องเรื อชมความสวยงามของทะเลสาบ
นํา้ แข็ง หรือ ไอซ์ เบิร์ก (Iceberg) ทะเลสาบธารนํ ้าแข็งที่ร้ ูจักกันเป็ นอย่างดีวา่ เป็ นทะเลสาบธารนํ ้าแข็งที่
ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายธารนํ ้าแข็ง ปัจจุบันมีพืน้ ที่กว้ างถึง 18 ตารางกิโลเมตร
โดยมีความความลึกของนํ ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (Iceberg) หรือ ภูเขานํา้ แข็ง
ก้ อนโต เรียงรายโผล่พ้นพืน้ นํา้ ของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้ เกิดสีสนั สวยงามที่มีอยู่ไม่กี่แห่งใน
โลก ** หากมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ ไม่สามารถล่องรื อได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื ้ออํานวย หรือปั จจัยด้ านความ
ปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 1,800 บาท **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดิน ทางสู่อุทยานแห่ งชาติส เกฟตาลเฟลล์ (Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่านเมือง
Kirkjubaejarklaustur ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่ เป็ น แนวกว้ างที่เกิด การเย็นลงอย่างช้ าๆ ทําให้ เกิ ด
แนวแตกเป็ นเสาเหลี่ยม เป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอนั น่าทึ่ง จนเข้ าสูเ่ ขตอุทยานฯที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ
2 ตัง้ อยู่ใ ต้ ธารนํ า้ แข็ง ที่ ใหญ่ ที่ สุด เรี ย กว่าวาตนาเยอคูต ล์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิ โลเมตร
เท่ากับธารนํา้ แข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สดุ ประมาณ 1,000 เมตร นําท่านแวะชม
หาดทรายสีดํา (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็ นหนึ่งใน
ชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก มหัศจรรย์กบั แท่งหินที่ตงซ้
ั ้ อนขึ ้นเป็ นทิวแถว ลดหลัน่
มากมาย ริมฝั่งมหาสมุทร นับเป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่ง หลังจากนัน้ นําท่าน
เดินทางกลับสูห่ มูบ่ ้ านวิค
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า
*** สําหรั บยามคํ่าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พ บ
เห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ๆมีอากาศ
หนาวเท่ านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ ส ามารถ
กําหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ) ***
วิค – กรินก์ วกิ – บลูลากูน - เรคยาวิค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิน ทางสู่เมืองกรินก์ วิก (Grindavik) เพื่ อนําท่านสู่บลูล ากู น (Blue Lagoon) แหล่งนํา้ พุร้อนที่ มี
ชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ เป็ นเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ ดิน มากที่สดุ ในโลกแห่งหนึ่ง
การเคลื่อนตัวนี ้ทําให้ นํ ้าในบ่อร้ อนขึ ้นและมีไอนํ ้าระเหยขึ ้นมา เป็ นสถานที่อาบนํ ้าแร่ขนาดใหญ่และมีชอื่ เสียง
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ที่สดุ ในโลก เป็ นบ่อนํา้ ร้ อนที่มีแร่ธาตุอดุ มสมบูรณ์หลายชนิด ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้ เปล่งปลัง่ เชิญอิสระ
ตามอัธยาศัยให้ ท่านแช่ตวั ในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้ าด้ วย
โคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทําให้ ผิวพรรณผ่องใสเรียบลื่นขึ ้นตังแต่
้ ครัง้ แรก ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหลากชนิดขอ
งบลูลากูนเป็ นสินค้ ายอดนิยมของผู้ไปเยือน (มีบริการผ้ าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และ มีชดุ ว่ายนํ ้าให้ เช่า)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางกลับกรุงเรคยาวิค เมืองหลวงประเทศไอซ์แลนด์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL STROM หรือเทียบเท่า
*** สําหรั บยามคํ่าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พ บ
เห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ๆมีอากาศ
หนาวเท่ านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ ส ามารถ
กําหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ) ***

วันที่ 8
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ าท่ านเข้ าสู่ท่า เรื อเรคยาวิ ค เพื่ อ ให้ ท่ านได้ สนุก ไปกับ กิ จ กรรมล่ องเรื อชมปลาวาฬ เป็ น ที่ นิ ย มของ
นักท่องเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ (Minke Whale) หรือ ในสําเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า
มิงคี (Minke) โดยการล่องเรื อชมวาฬใช้ เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง *** หากมีเหตุปั จจัย ที่ทํ าให้ ไม่สามารถ
ล่องเรือชมปลาวาฬได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื ้ออํานวย หรือปัจจัยด้ านความปลอดภัย ทางบริ ษัทจะขอคืน
เงินท่านล่ะ 2, 500 บาท **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
หลังจากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับเมืองเรคยาวิค โดยเมืองหลวงแห่งนี ้นันเป็
้ นเมืองหลวงที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั ขัวโลก
้
เหนือมากที่สดุ โดยตังอยู
้ ่ไม่ไกลจากเส้ นอาร์กติกเซอร์ เคิลมากนัก โดยบ้ ายเรือนของเมืองหลวงแห่งนีจ้ ะเต็ม
ไปด้ วยสีสนั สวยงาม บางหลังมีการวาดการ์ ตนู และทําเป็ นกราฟฟิ ตี ้ที่ดดู ีมีเรื่ องราว นําท่านเดินทางสู่ย่าน
เมืองเก่า ให้ ท่านเดินเล่นซื ้อสินค้ าที่ระลึกหรือถ่ายรูปกับบ้ านเรือและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ตามอัธยาศัย
รับประทาอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL STROM หรือเทียบเท่า
*** สําหรั บยามคํ่าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พ บ
เห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ๆมีอากาศ
หนาวเท่ านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ ส ามารถ
กําหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ) ***

วันที่ 9
เช้ า

09.25 น.

15.50 น.
17.30 น.

เรคยาวิค– สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง (Breakfast Box)
นําคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้
สินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน AY992
*** สํา หรั บ คณะที่ออกเดินทางตั ง้ แต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 10.20 น. และไปถึงกรุ ง
เฮลซิงกิเวลา 15.50น.***
เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางต่อกลับสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน AY141
*** สําหรั บคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 16.50 น. และไปถึงกรุ งเทพ
เวลา 07.25 น.***

วันที่ 10

กรุงเทพ

07.15 น.

เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ ICELAND MORE THAN IMAGINATION
ไอซ์ แลนด์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินฟิ นน์ แอร์
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

114,900.114,900.114,900.82,900.วันที่ 7-16 ธ.ค. 62
115,900.115,900.115,900.82,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
วันที่ 13-22 พ.ย. 62

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
17,900.17,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่น
วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษั ทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่า นที่ ต้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูก ค้ าอยู่ต่า งจัง หวัด ) ให้ ท่ านติด ต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการ
จองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์
มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มี
ความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซือ้ ประกั น การเดิ น ทางสํ า หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ข ภาพสามารถ
สอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

8.
9.

เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ
เดิน ทาง, ค่านํ า้ หนัก เกิ น จากทางสายการบิ นกํ าหนดเกิ น กว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ น้ , ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชําระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซา่ ในวันยื่น เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ
3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร)

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะ
ช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่าน
ต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลา
ในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่าได้

3.
4.

5.

สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้ วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ ว
ตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการยื่นคําร้ องขอวีซ่า และจํานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากว่า
3 หน้ า
ท่านที่ใส่ป กหนังสือเดิน ทางกรุณ าถอดออก หากมีการสูญ หาย บริ ษั ทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะ
ด้ วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ
1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ น
อย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครื่ องบินมีปัญ หา เช่น สามารถเปิ ด ประตูฉุกเฉินได้ (นํ า้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มี
ปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

5.

6.

7.

8.
9.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะทํ าการเลื่ อนการเดิ น ทางของท่าน ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่านจะต้ องเสีย ค่าใช้ จ่ ายที่ ไม่
สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ
กรณี ยื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับ การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์
หรือมัดจํามาแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี
ซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่
กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า
ทัวร์ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว
(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพัก แบบ 3 ท่ าน/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ องพัก ต่า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะ
ทัดรัตและไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจ
มีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ ไอซแ
์ ลนด์
เอกสารประกอบการขอวีซา
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 20-30 ว ันทําการ

ั้ 8)
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global(อาคารเทรนดี้ ชน
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ํ เนา 1 ชุด
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสา
ื เดินทางต้องนําสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า ไม่สามารถดึงหน ังสอ
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั ชาติไทย แต่พํานก
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญ
ั อยูต
่ า่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ กํา หนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํ านวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ
Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้
เดินทาง ย ้อนหลัง 6 เดือน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชี

กระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
ื ร ับรองค่าใชจ
้ า
3.2.1. ต ้องทําเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สําเนา
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน

ี ด
ี ากประจํา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทํางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ
น ักเรียนหรือน ักศกษา
ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

-

ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ี้ จงว่า
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทําจดหมายชแ
ทําไมไม่ม ี passport ***
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
ํ่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ

-

สัมภาษณ์กับบุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )
่
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซา
เท่านน
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
ํ หร ับกรอกข้อมูลยืน
แบบฟอร์มสา
่ วีซ่าเชงเกน
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์

่ -นามสกุล
กรุณากรอกชือ

ทีอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ)

และสัญชาติของผู ้มีอํานาจ

ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
..........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้

ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
้ั น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านน
ั้

