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เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคํา – นํา้ ตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาฟิ ล
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดํา – สกาฟตาเฟล ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งนํา้ แข็งไมร์ ดาลสโจคูล
เซลล์ฟอสส์ – ชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ ลาน
*** ล่าแสงเหนือโดยไกด์ ท้องถิน่ ผู้ชํานาญ ***
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กําหนดการเดินทาง

07-14 ก.พ. // 14-21 มี.ค. 2561
( กรุณาสํ ารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค

21.00 น.
23.55 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาท์เตอร์ S สายการบินฟิ นแอร์ เจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เทีย่ วบินที่ AY144

วันที่2

เรคยาวิค – Golden Circle – นํา้ ตกสโกก้า – วิค

06.05 น.

เดินทางถึง กรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ หลังผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ วจากนั้น ต่ อเครื่ องสู่
นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์ แลนด์
เดินทางถึง เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์ แลนด์
นําท่ านออกเดินทางสู่ เส้ นทางวงล้ อทองคํา Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ
บ่อนํ้าพุร้อน ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของ
ไอซ์ แ ลนด์ นํ า ท่ า นชมบ่ อ นํ้ า พุ ร้ อน
Geysir ที่มี ความสู งของนํ้าพุถึง 200
ฟุตจากพืน้ ดิน ที่พวยพุง่ สู่ ทอ้ งฟ้าทุกๆ
7-10 นาที และถื อ เป็ นคํา ศัพ ท์ที่ ใ ช้
เรี ยกนํ้าพุร้อนแบบนี้ ทวั่ โลก / จากนั้น
นําท่ านชม นํ้าตก Gull Foss หรื อ
นํ้าตกทองคํา (Golden Falls) ซึ่ งนํ้าตก
ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุด
ในประเทศไอซ์ แ ลนด์ สายนํ้า ที่ ใ ส
สะอาดที่ เกิ ดจากการละลายของธาร
นํ้าแข็งบนยอดเขาใหลลงมา นําท่ าน
เดินทางเข้ าสู่ บริ เวณอุทยานแห่ งชาติ
ธิงเลลีร์ Thingvellir National Park
ทางองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลกด้า นวัฒ นธรรมในปี
ค.ศ.2004 ชมจุดบริ เวณที่เคยเป็ นเป็ น
รั ฐ สภา หรื อสถานที่ แ สดงความ
คิ ด เห็ น และคั ด เลื อ กผู ้นํ า ของชาว
ไอซ์ แลนด์ มาตั้ง แต่ ปี ค.ศ.930 และ

07.45 น.
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คํ่า

เป็ นพื้นที่ ที่ไ ด้การยอมรั บว่ามี ธรรมชาติ ที่สวยงามของไอซ์ แลนด์แห่ งหนึ่ ง จากนั้นนําท่านชมรอย
แตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ ใต้ดินถึง 14 เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ
ปี รอยแตกนี้ ก็จะขยายออกไปอี กถึ งปี ละ 1 เซนติ เมตร นําท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบ
ธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่ งดับแล้ว
ในบริ เวณนั้นจะมีน้ าํ ขังตัวอยูใ่ ต้ดิน เป็ นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่ านออกเดินทางสู่ เมืองวิก แวะชมความงามของนํ้าตก Skogafoss ซึ่ งเป็ นนํ้าตกที่สวยงามอีกแห่ ง
ห นึ่ ง ข อ ง ไ อ ซ์ แ ล น ด์ มี ค ว า ม สู ง
ประมาณ 62 เมตร ซึ่ งไหลมาจากแม่น้ าํ
สโกก้า นําทุกท่านถ่ายรู ปคู่กบั ภูเขาไฟ
เอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขา
ไฟอันโด่ งดัง ของไอซ์ แลนด์ ภายหลัง
จากก ารปะทุ ใ นช่ วงปี ค.ศ. 2010
ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สําคัญที่
มีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรู ปความ
สวยงามของภู เขาไฟแห่ ง นี้ ที่ ย อดเขา
ปกคลุม ไปด้วยหิ มะตลอดทั้งปี อีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอนั งดงามยิ่ง / นําคณะเดิน
ทางเข้าสู่ ที่พกั ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ อย่างเต็มที่
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Icelandia Vik Hotel พักระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่

มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว

วันที่3

วิค – ธารนํา้ แข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดํา – วิค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่ านเดินทางสู่ บริ วณธารนํ้าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารนํ้าแข็งซึ่ งมีความหนาของนํ้าแข็งมากที่สุด
แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศ โดยที่ บ างจุ ด มี
ความหนาของนํ้าแข็งถึ ง 1 กิโลเมต ร
นําท่ านตื่ นเต้ นเร้ าใจกับ การนั่งรถโฟร์
วิล (ขับเคลื่อนสี่ ล้อ) ไต่ข้ ึนเขาที่มีความ
สู งชัน และมีความสู งกว่าระดับนํ้าทะเล
ถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้
สั ม ผั ส กั บ ก า รขั บ รถ ส โน ว์ โ ม บิ ล
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(Snowmobile) ในบริ เวณธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซี ยร์ Myrdaljokul ซึ่ งเป็ นกลาเซี ยร์ ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้ อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช้เวลาขับสโนโมบิล สองชัว่ โมง ขับคันล่ะ
สองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท ***

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้ าลุยหิมะเตรียมไว้ บริการทุกท่ าน ***
เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เขตอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ส กาฟตาเฟล Skaftafell
เ ที่ ย ว ช ม ทั ศ นี ย ภ า พ ท า ง ใ ต้ ข อ ง
ประเทศไอซ์ แ ลนด์ ซึ่ งเต็ ม ไปด้ว ย
ความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้น
หิ นลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคย
เห็ นที่ไหนมาก่อน ได้เวลาสมควรนํา
ท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั เมืองวิค
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Icelandia Vik Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่

มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว

วันที่4

วิค – หาดทรายดํา – นํา้ ตกสโกก้า – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค
เซลลฟอส – เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็ นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลาง
แม่น้ าํ ตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดํา
ที่ เ ต็ม ไปด้ว ยหิ น สี ด ํา และเม็ด ทราย
รวมทั้ง แนวหิ น บะซอลต์ (เกิ ด จาก
ลาวาภู เขาไฟที่ แข็ ง ตัวอย่า งรวกเร็ ว
เมื่ อ เจอนํ้ากับ ทะเลที่ เ ย็น ) รู ป ทรง
เหมื อนแท่ ง ออร์ แกนในโบสถ์ และ
ในบริ เวณนี้ ยงั เต็มไปด้วยบรรดานก
ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นกแก้ ว
ทะเล หรื อ พัฟฟิ่ น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก นําท่านชมความงามของนํ้าตก ซึ่ งเป็ นนํ้าตกที่สวยงาม
อีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ มีความสู งประมาณ 62 เมตร ซึ่ งไหลมาจากแม่น้ าํ สโกก้า
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
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คํ่า

นํ า ทุ กท่ า นถ่ า ยรู ปคู่ กับ ภู เขาไฟเอยาฟจาลลายุ ค (Eyjajallajikull) ภู เขาไฟอันโด่ งดัง ของไอซ์ แลนด์
ภายหลัง จากการปะทุ ในช่ วงปี ค.ศ.
2010 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ ท่องเที่ยว
ที่สาํ คัญที่มีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมา
ถ่ า ยรู ป ความสวยงามของภู เ ขาไฟ
แห่ ง นี้ ที่ ย อดเขาปกคลุ ม ไปด้ ว ย
หิ มะตลอดทั้งปี อีกด้วยระหว่างทาง
ท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ ธรรมชาติ อ ัน
งดงามยิง่ ท่ านออกเดินทางต่ อสู่ เมือง
เซลล์ ฟ อสส์ SelFoss เมื อ งสวยริ ม
ชายฝั่ ง ระหว่างทางท่านจะได้สัม ผัสกับธรรมชาติ อนั สวยงาม มี เวลาให้ท่านเดิ นเล่ นชมเมื องเก็บความ
ประทับใจกับธรรมชาติบริ สุทธิ์ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเรยาวิค
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Reykjavik Light Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง

บ่ าย

*** พิเศษสุ ด นําท่ านออกตามล่ าแสงเหนือโดยรถโค้ ช(มีฮีทเตอร์ ) ไกด์ ผ้ชู ํานาญจะนําท่ านไปยังจุดทีม่ โี อกาสเห็นแสงเหนือมากทีส่ ุ ดใช้
เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นใน
เวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว)

วันที่5

เรคยาวิค – ชมปลาวาฬ – ชมเมือง - อาคารพาร์ ลาน – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นํ า ท่ า นเดิ นทางสู่ ท่ า เรื อ ล่ อ งชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching ซึ่ ง ท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ
ประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้อง
ทะเล ซึ่ ง ท่ า นจะได้พ บกับ นกทะเลชนิ ด
ต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึ งปลาวาฬนานา
พันธุ์ ไม่ ว่าจะเป็ นพันธุ์ Killer Whale
(Orca) , Minke Whale Humpback
Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้
พบกั บ ความน่ า รั ก ของ ปลาโลมา
Dolphin ซึ่ งจะมาว่ายนํ้าหยอกล้อท่านอยู่
ข้างเรื ออย่างมากมาย ถื อเป็ นความน่ ารั ก
และความงดงามทางธรรมชาติซ่ ึ งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น

*** บนเรื อมีชุดกันหนาวบริ การ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกรณี ที่เรื อยกเลิกให้บริ การ
อันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ***
เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํ่า

นําท่ านเดินทางลอดอุโมงกลับสู่ เมือง เรคยาวิค นําท่านชมนครเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์
ที่ มี ค วามสวยงามไม่ แ พ้เ มื อ งหลวง
อื่นๆในแถบสแกนดิ เนเวีย ท่านจะได้
สั ม ผัส กับ ธรรมชาติ อ ัน แสนบริ สุ ท ธิ์
ชมตึ ก อาคารรั ฐสภา รู ป ทรงทันสมัย
แวะเก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้ประชุม
ผูน้ าํ ระหว่างประธานาธิ บดีเรแกน กับ
ประธานาธิ บ ดี ก อบอชอฟ ในสมัย
สงครามเย็ น เข้ า ชมโบสถ์ ฮั ล ล์
กรี ม สคิ ร์ค ยา โบสถ์ประจํา เมื องที่ใ ช้
จัด งานพิ ธี ท างศาสนาที่ สํ า คัญ ของ
ประเทศซึ่ งมีรูปทรงสถาปั ตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่6

Reykjavik Light Hotell ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก เปลี่ยนเสื้ อผ้ า นํา
ท่ านเดินทางสู่ บ่ อนํ้าร้ อน บลูลากูน Blue Lagoon
ซึ่ ง เป็ นบ่ อ นํ้า ร้ อนซึ่ งเต็ ม ไปด้ว ยแร่ ธ าตุ ม ากมาย
อาทิ ซิลิกา (Sillica) , พืชทะเล (blue green algae)
, โคลนซิ ลิก า (Sillica Mud) , ฟลู อ อรี น
(Fluoringe) , โซเดียม (Sodium) , โปตัสเซียม
(Potassium) , แคลเซี่ ยม (Calcium) , ซั ลเฟต
(Salphate)
,
คลอรี น (Chlorine)
,
คาร์ บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็ นต้น
นอกจากนั้น ภายในบ่อนํ้าร้ อนบู ลลากูนยังมี เกลื อ
แร่ ซ่ ึ ง จะช่ ว ยให้ ท่ า นผ่อ นคลาย และรั ก ษาโรคที่
เกี่ ย วกับ ผิวหนัง ได้ และยังช่ วยให้ผิวพรรณเปล่ ง
ปลั่ง อี ก ด้ว ย ท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ ความสบายตัว
จากการลงแช่และอาบนํ้าในบ่อนํ้าร้อนบูล ลากูน

เรคยาวิค – บูล ลากูน – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง

*** พิเศษ ทางบลู ลากูน ได้ จัดเตรียมอุปกรณ์ ในการเข้ าใช้ บริการไว้ ให้ เรียบรอยแล้ ว อาทิ ครีม
ทาผิว, รองเท้ าแตะ และผ้ าขนหนู ให้ ทางมีเวลาผ่ อนคลายกับการแช่ นํา้ แร่ อย่ างจุใจ ***
เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่ านขึ้นลิฟต์ ส่ ู ช้ ั นบนสุ ดของตึกพาลาน เป็ นตึ กสไตล์โมเดิ ร์น ที่ มีภตั ตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิว
ทิวทัศน์ของกรุ งเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ
360 องศา จากนั้น อิ ส ระเลื อกซื้ อหา
สิ น ค้า ท้อ งถิ่ น เป็ นของที่ ร ะลึ ก ชมย่ า น
ถนนคนเดิ น ที่สองข้างทางเต็มไปด้วย
อาคารสวยๆ เรี ยงรายไปด้ว ยสิ น ค้า พิ้
นเมื อง และแบรนด์ต่างๆ อิ ส ระให้ท่ า น
ได้เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ตามอัธ ยาศัย ในย่ า น
ถนนคนเดิน หรื อห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คํ่า

พักที่ :
วันที่7

Reykjavik Light Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เช้ า
10.25
15.55
17.00

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่ านสู่ สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรคยาวิก
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิงกิ โดยเทีย่ วบิน AY992
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาทีไ่ อซ์ แลนด์ ช้ ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง)
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ สุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เทีย่ วบินที่ AY141

วันที่8

กรุงเทพฯ

07.25

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ า
ทัวร์ ผ้นู ําทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสํ าคัญ

เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

ก.พ.-มี.ค. 2561 119,900 119,900

เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

115,900

20,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เฮลซิงกิ – เรคยาวิค-เฮลซิงกิ -กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อ
การประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณา
หรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ชึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อ
ประกันเพิ่ม

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถ
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
***สายการบินฟิ นน์ แอร์ จํากัดกระเป๋าทีใ่ ช้ โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น นํ้าหนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม
และกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง 1 ชิ้น นํา้ หนักไม่ เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่ เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง และการชําระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํ เนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ํารองทีน่ ั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

รหัสทัวร์ : THW6-AY-IS-7FEB-14MAR18

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สํ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ
สํ าเนาบัตรประชาชน หรื อ สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั
ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

