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เรคยาวิค – บลูลากูน – วงแหวนทองคา – น้าตกสโกก้ า – วิค – อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาฟิ ล
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดา – สกาฟตาเฟล – ขับสโนโมบิลชมทุ่งน้าแข็งไมร์ ดาลสโจคูล
อคูเรริ – ฮูซาวิค – ทะเลสาบเมวัท – เซลล์ ฟอสส์ – ชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง
*** เครื่ องบินใหม่ ล่าสุ ด Airbus A350-900 V1 บินตรงสู่ เฮงซิงกิ ต่ อเครื่ องสู่ ไอซ์ แลนด์ ***

รหัสทัวร์ : THW6-AY-IS-30APR-8AUG19

กาหนดการเดินทาง
30เม.ย.-09พ.ค. // 06-15 มิ.ย. // 18-27 ก.ค. // 08-17 ส.ค. 62
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที1่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

20.35 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4เคาท์
เตอร์ Sสายการบินฟิ นแอร์ เจ้าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง
เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144

23.35น.

วันที2่

เฮลซิ งกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคา – น้าตกกัลล์ ฟอสส์ - ปากปล่ องภูเขาไฟเคริ ด
น้าตกเซลยาลันส์ ฟอสส์ – วิค

06.05 น.

เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้วจากนั้น ต่ อเครื่ อง
สู่ นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์ แลนด์
ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY991
เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavikเมืองหลวงของประเทศไอซ์ แลนด์ นาท่ านออก
เดินทางสู่ เส้ นทางวงกลมทองคา Golden Circle ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของบ่อน้ ำพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงมำกที่สุดของ
ไอซ์แลนด์ น าท่ านชมบ่ อ น้าพุ ร้ อน Geysir ที่ มี
ความสู งของนา้ พุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่ง
สู่ ทอ้ งฟ้ำทุกๆ 7-10 นำที และถือเป็ นคำศัพท์ที่ใช้
เรี ยกน้ ำพุร้อนแบบนี้ ทวั่ โลก / จากนั้นนาท่ านชม
นา้ ตก Gull Foss หรื อน้ ำตกทองคำ (Golden Falls)
ซึ่งน้ ำตก ที่มีควำมสวยงำมที่สุด และใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ สำยน้ ำที่ ใสสะอำดที่เกิด จำก
กำรละลำยของธำรน้ ำแข็งบนยอดเขำใหลลงมำ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ านเดิน ทางเข้ าสู่ บริเ วณอุทยานแห่ ง ชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park องค์กำร
ยูเ นสโกได้ข้ ึ นทะเบี ย นให้ เ ป็ นมรดกโลกด้ำ น
วัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริ เวณที่เคยเป็ น
เป็ นรั ฐสภำ หรื อสถำนที่ แสดงควำมคึ ด เห็ น และ
คัดเลือกผูน้ ำของชำวไอซ์แลนด์มำตั้งแต่ปี ค.ศ.930
และเป็ นพื้ น ที่ ที่ ได้ก ำรยอมรั บ ว่ ำ มีธ รรมชำติ ที่
สวยงำมของไอซ์แลนด์แห่ งหนึ่ ง จำกนั้นนำท่ำน
ชมรอยแตกร้ ำวของของโลก ที่ มีควำมลึก ลงสู่ ใต้
ดินถึง 14 เมตร ที่เกิดจำกแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปี รอยแตกนี้ ก็จะขยำยออกไปอีกถึงปี
ละ 1 เซนติเมตร นำท่ำนชมทะเลสำบ Pingvallavatn ทะเลสำบธรรมชำติที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์

07.45 น.
08.35น.

เที่ยง
บ่ าย
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คา่

ชมเคริด (Kerid) ปำกปล่องภูเขำไฟในสมัยโบรำณ ซึ่งดับแล้ว ในบริ เวณนั้นจะมีน้ ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็ น
ลัก ษณะที่ หำชมได้ยำกมำก จากนั้ น น าท่ านออกเดิน ทางสู่ เมื องวิก แวะชม น้าตก เซลยาลัน ส์ ฟอส
(SeljalandsFoss) ซึ่งเกิดจำกกำรละลำยของธำรน้ ำแข็งบนยอดเขำ และเป็ นน้ ำตกที่สวยงำมมำกอีกแห่ ง
หนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่ำนชมน้ ำตกอย่ำงใกล้ชิด และท่ำนสำมำรถเดินลอดน้ ำตกแห่ งนี้ ได้ นา
ท่ำนผ่ำนชมวิวภูเขำไฟเอยำฟจำลลำยุค (Eyjajallajikull) ภูเขำไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภำยหลังจำก
กำรปะทุในช่วงปี ค.ศ. 2010 ปั จจุบนั เป็ นสถำนที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมำถ่ำยรู ป
ควำมสวยงำมของภูเขำไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขำปกคลุม ไปด้วยหิ มะตลอดทั้งปี อีกด้วยระหว่ำงทำงท่ำนจะได้
สัมผัสกับธรรมชำติอนั งดงำมยิง่
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคารจำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั

พักที่:
วันที3่

Dyrholaey Hotel Vik หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วิค – น้าตกสโกก้ า – ขับรถสโนโมบิล ทุ่งน้าแข็งไมดาลโจคูล
อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาฟิ ล – ฮอฟน์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่ านชมความงามของน้าตก Skogafoss ซึ่งเป็ น
น้ ำตกที่ สวยงำมอีก แห่ งหนึ่ ง ของไอซ์แลนด์ มีค วำมสู ง
ประมำณ 62 เมตร ซึ่งไหลมำจำกแม่น้ ำสโกก้ำ จากนั้นนา
ท่ านชม เรย์นิสดรันก้าร์ (Reynisdrangar) ซึ่งเป็ นลักษณะ
ของภูเขำเล็ก ๆ ที่ เกิดจำกลำวำของภูเขำไฟ และก่อตัวขึ้น
กลำงแม่น้ ำตำมธรรมชำติ ชมหำดทรำยดำ ที่เต็มไปด้วยหิ น
สีดำและเม็ดทรำย รวมทั้งแนวหิ นบะซอลต์ (เกิดจำกลำวำ
ภู เขำไฟที่ แข็งตัว อย่ำงรวกเร็ ว เมื่อเจอน้ ำกับทะเลที่ เย็น )
รู ปทรงเหมือนแท่งออร์ แกนในโบสถ์ และในบริ เวณนี้ ย งั
เต็มไปด้วยบรรดำนกต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ นกแก้วทะเล
หรื อ พัฟฟิ่ น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ำรัก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่าย

นาท่ านเดินทางสู่ บริ เวณธารน้าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ซึ่ งมีควำมหนำของน้ ำแข็งมำกที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บำงจุดมีควำมหนำของน้ ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร มีควำมกว้ำงเป็ นอันดับ 4
ที่มีพ้ืนที่ ก ว่ำ 596 ตำรำงกิโ ลเมตร เมื่อโดนแสง
กระทบจะเกิดเป็ นสีฟ้ำอมเขียวใสสวยงำมเหมือน
มรกต นำท่ำนตื่นเต้นเร้ำใจกับกำรนัง่ รถโฟร์ วิล

(ขับเคลื่อนสี่ ลอ้ ) ไต่ข้ นึ เขำที่มีควำมสู งชัน และ
มี ค วำมสู ง กว่ำระดับ น้ ำ ทะเลถึ ง 1,000 เมตร
จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนได้สัมผัสกับกำรขับรถส
โนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริ เวณธำรน้ ำแข็งขนำดใหญ่บนกลำเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็ นกลำเซียร์ ที่
ใหญ่ ที่ สุด ในประเทศไอซ์แ ลนด์ โดยมี เนื้ อที่ ถึง 8,300 ตำรำงกิ โลเมตร *** ใช้เ วลำขับสโนโมบิ ล
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ประมำณหนึ่งชัว่ โมง ขับคันล่ะสองท่ำน หำกต้องกำรขับคนเดียวมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนล่ะ 8,000 บำท ***

มีชุดกันหนำว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้ำลุยหิ มะเตรี ยมไว้บริ กำรทุกท่ำน *** ได้ เวลาสมควร
นาท่ านออกเดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafel) ผ่ำมชมทัศนี ยภำพที่สวยงำม

คา่

ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยควำมแปลกของแนวภูเขำไฟ และชั้นหินลำวำที่แข็งตัว แบบที่ท่ำน
ไม่เคยเห็นที่ไหนมำก่อน ชมน้ ำตกระหว่ำงเส้นทำง ที่ เกิดจำกกำรละลำยของธำรน้ ำแข็งบนยอดเขำ เป็ น
เส้นทำงที่สวยงำมมำกอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ เดินทางเข้ าสู่ เมือง ฮอฟน์ (HOFN) เมืองสวย
ริ มชำยฝั่ง ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้สมั ผัสกับธรรมชำติอนั สวยงำม
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร / จำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั

พักที่:
วันที4่

Foss Hotel Lagoon / หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
ฮอฟน์ – ล่ องเรื อลากูนโจคูซาลอน(เจมส์ บอน) - เบรดดาลสวิก – เอไกล์ สตาดีร์

เช้ า

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเดิน ทางสู่ ลากูน โจคูซาลอน จุดไฮไลท์ สาคัญของประเทศไอซ์ แลนด์ น าท่ านลงเรื อสะเทิ้นน้า
สะเทิน้ บก ล่องชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย์ ลำกูน
แห่งนี้ จะเต็มไปด้วยก้อนน้ ำแข็งหรื อไอซ์เบิร์ก
(iceberg) ขนำดต่ ำ งๆ มำกมำยลอยอยู่ ใ น
ทะเลสำบ จะมีไกด์ทอ้ งถิ่นนำบรรยำยให้ควำมรู ้
แก่ทุก ท่ำน ชมควำมสวยงำมของก้อนน้ ำแข็งสี
ฟ้ำที่ลอย อยูร่ อบๆ ลำเรื อ ได้เวลำสมควรนำท่ำน
ขึ้ น ฝั่ ง มี เวลำให้ท่ ำนเก็บ ภำพควำมประทับ ใจ
อย่ำงเต็มที่
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านนั่งรถโค้ชชมความงามของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอันสวยงามรอบๆ บริเวณ Breiddalsvik
ซึ่ ง เป็ นเมื อ งชำยทะเลทำงฝั่ ง ตะวัน ออกของ
ประเทศไอซ์แลนด์ โดยระหว่ำงทำงเต็มไปด้วย
ธรรมชำติอนั งดงำมไม่ว่ำจะเป็ นลำวำของภูเขำ
ไฟ น้ ำตกใหญ่น้อยนับร้อยสำย และสัตว์ต่ำง ๆ
ที่อยู่ต ำมธรรมชำติ สองข้ำงทำง เช่ น กวำงเรน
เดียร์ หงส์ป่ำ , นกเป็ ดน้ ำ ฯลฯ และสัตว์เลี้ยงอีก
หลำยชนิ ด มำกมำย จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่
เมือง Egilsstadir เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งของ ทะเลสาบโลกูริน (Logurinn) ซี่งเป็ นทะเลสำบที่มีขนำดใหญ่
เป็ นอันดับที่สำมของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้ อที่ถึง 53 ตำรำงกิโลเมตร ท่ำนจะได้ชมเมืองเล็ก ๆ
เงียบ ๆ ตำมแบบชนบทของ ไอซ์แลนด์อย่ำงแท้จริ ง
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่:

Fosshotel Eastfjords / หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เที่ยง
บ่ าย

วันที5่
เช้ า
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เอไกล์ สตาดีร์ – ดิมมูโบร์ กีร์ – ทะเลสาบเมวัท บ่ อโคลนเดือด
พิพธิ ภัณฑ์ พนื้ บ้ าน – อคูเรริ
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวัท Myvatn ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของบ่อน้ ำพุร้อนซึ่งมีผลพวงมำจำก
ลำวำภูเขำไฟ และพื้นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรณี วิทยำ และได้รับกำรประกำศให้เป็ นเขตอนุ รักษ์
ของไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1974 หลังจำก
นั้ นมำ เขตทะเลสำบ Myvatn ก็ เ ป็ น
สถำนที่ ท่องเที่ ยวที่ ได้รับควำมนิ ยมแห่ ง
หนึ่งของประเทศ และเขตทะเลสำบแห่ งนี้
ยังเป็ นแหล่งชุ กชุ มของเป็ ดน ำที่สวยงำม
นำนำพันธุ์ และถือเป็ นเขตที่มีพนั ธุ์เป็ ดน้ ำ
มำกที่ สุดในยุโ รป นาท่ านชม ดิม มูโบร์

กี ร์ (Dimmuborgir) หรื อที่ แ ปลว่ า
ปราสาทดา พื้นที่ซ่ึงเกิดจำกกำร ระเบิดของภูเขำไฟครั้ งใหญ่ในอดีตกำล รำว 2,000 ปี ก่อน ธำรลำวำที่

คา่

ไหลปกคลุมพื้นที่เ มื่อโดนอำกำศและน้ ำ ที่เย็นจัด จึงทำให้พ้ืนที่โดยรอบกลำยเป็ นดินภูเขำไฟ และหิ น
ภูเขำไฟรู ปทรงประหลำดต่ำงๆ ชำวพื้นเมืองเชื่อว่ำ ดินแดนแห่งนี้ เป็ นสถำนที่เชื่อมต่อระหว่ำงโลกมนุ ษย์
และดินแดนใต้พภิ พ ซึ่งเมื่อซำตำนถูกขับไล่จำกสวรรค์ลงสู่ ดินแดนใต้พิภพและผ่ำน ดิมมูโบร์ กีร์ทำ ให
พื้นที่แห่งนี้ เกิดภัยธรรมชำติข้ ึน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม บ่อโคลนเดือดนามาฟแจล (Namafjall) (แอ่งตะกอนที่อมิ่ ตัวไปด้วยน้ ำ) ซึ่งมีไอน้ ำร้อนจัด
อยูเ่ บื้องล่ำง เมื่อไอน้ ำนั้นเคลื่อนที่จะทำให้
โคลนที่อยู่ดำ้ นบนพุ่งกระจำยขึ้นมำคล้ำย
กำรระเบิ ด ย้อยๆ ในบริ เวณภู เขำไฟปกติ
บ่อโคลนเดือดมักมีกำมะถันอยู่มำก อิสระ
ให้ ท่ ำ นได้เ ก็ บ ภำพปรำกฏกำรณ์ ท ำง
ธรรมชำติ อี ก แห่ ง หนึ่ งของไอซ์ แ ลนด์
จำกนั้ นน ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พื้นบ้ าน Glaumbaer Folk Museum ซึ่ง
เป็ นพิธิภณ
ั ฑ์ที่จดั แสดงงำนศิลปะหัตกรรมพื้นบ้ำนของชำวไอซ์แลนด์ รวมถึงเรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์
ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่:

Icelandair Hotel Akureyri / ที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เที่ยง

บ่าย

วันที6่
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-AY-IS-30APR-8AUG19
อคูเรริ – ฮูซาวิค – ล่ องเรื อชมปลาวาฬ – สติกกิชฮอลเมอร์

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ านล่ องเรื อชมปลาวาฬ (Husavik Whale
Watching) ซึ่งท่ำนจะได้สมั ผัสกับประสบกำรณ์ใหม่
ในกำรชมสัตว์ทำงท้องทะเล ซึ่งท่ำนจะได้พบกับนก
ทะเลชนิ ด ต่ ำง ๆ มำกมำย รวมไปถึงปลำวำฬนำนำ
พันธุ์ ไม่ว่ำจะเป็ นพันธุ์ Killer Whale (Orca) , Minke
Whale Humpback Whale นอกจำกนั้น ท่ำนจะมี
โอกำสได้พบกับควำมน่ำรักของ ปลำโลมำ (Doiphin)
ซึ่งจะมำว่ำยน้ ำหยอกล้อท่ำนอยู่ขำ้ งเรื ออย่ำงมำกมำย
ถือเป็ นควำมน่ำรักและควำมงดงำมทำงธรรมชำติซ่ึงมี
เฉพำะในดินแดนแถบนี้เท่ำนั้น
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ ง สติก กิชฮอลเมอร์ (Stykkishólmur) เมืองที่ มีค วำมโดดเด่ น ทำงด้ำ น
ประวัติศำสตร์และธรรมชำติที่สำมำรถดึงดูด เพลิดเพลินไปกับควำมงำมของธรรมชำติ อันแสนเงียบสงบ
ลัดเลำะไปตำมชำยฝั่งตะวันตกของอ่ำวแคบๆในเขตเมืองกรุ นดำร์ ฟจอร์ ดูร์ ไม่พลำดไปชมควำมงดงำม
ของภูเขำเคิร์กจูเฟล ภูเขำที่มีควำมสูงประมำณ 463 เมตร เป็ นภูเขำที่มีทรงสวยงำมและได้รับควำมนิ ยม
มำกในหมู่นักไต่เขำ ใกล้ๆภูเขำยังมีน้ ำตกขนำดเล็กๆที่สวยงำมมำกแห่ งหนึ่ งอีกด้วย อิสระให้ท่ำนเก็บ
ภำพควำมสวยงำมตำมอัธยำศัย สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมที่พกั
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที7่

Foss Hotel Stykkisholmur ที่พกั ระดับใกล้ เคียง
สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – น้าตกเฮินฟอซซ่ า – เรคยาวิค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านออกเดิน ทางสู่ ภู เ ขาคีร์ก จูเ ฟล (Kirkjufell) เป็ นภู เขำทำงฝั่ งตะวัน ตกของไอซ์แลนด์ (West
Iceland) หนึ่ งในสถำนที่ถ่ำยภำพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสี ยง
มำกที่ สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขำรู ปกรวย
คว่ำ มีน้ ำตกและธำรน้ ำรำยรอบ เป็ นภำพสัญ ลัก ษณ์
ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่ ำได้ ภู เขำลู ก นี้ มีค วำมสู ง
ประมำณ 463 เมตร ไม่ว่ำจะมำเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มี
ควำมงดงำมตลอดทั้งปี โดยเฉพำะในหน้ำหนำวที่จ ะ
มองเห็นภูเขำ Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขำว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่ าย

เที่ยง

รหัสทัวร์ : THW6-AY-IS-30APR-8AUG19

คา่

นาท่ านชมความสวยงามของ น้าตกเฮินฟอซซ่ า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็ นน้ ำตกสำขำหนึ่ ง
ของน้ ำตกใหญ่ ที่ ก่ อ ก ำเนิ ด จำกแหล่ ง ล ำธำรและ
แม่น้ ำสำยต่ำงๆเป็ นระยะทำงกว่ำ 900 เมตร ของทุ่ง
ลำวำที่เกิดจำกภูเขำไฟที่อยูภ่ ำยใต้ธำรน้ ำแข็ง แลงโจ
กุล Langjökull จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางลอดอุ โ มง
กลับสู่ เมือง เรคยาวิค นำท่ำนชมนครเรคยำวิค เมือง
หลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ที่มีควำมสวยงำมไม่
แพ้เมืองหลวงอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวีย ท่ำนจะได้
สัมผัสกับธรรมชำติอนั แสนบริ สุทธิ์ จำกนั้นอิสระเลือกซื้อหำสินค้ำท้องถิ่นเป็ นของที่ระลึก
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที8่

Radisson Blu Saga Hotel ที่พกั ระดับใกล้ เคียง
เรคยาวิค – ชมเมือง – แช่ น้าแร่ บลูลากูน – ชมวิวบนอาคารพาร์ ลานพร้ อมดินเนอร์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

บ่ าย

จากนั้นนาท่ านชม กรุ งเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์ แลนด์ ซึ่งเป็ นเมืองที่ได้ชื่อ

เที่ยง

ว่ำเป็ นเมืองหลวงที่อยูเ่ หนือสุ ดของโลก และมีอำกำศที่บริ สุทธิ์ที่สุดในโลก นาท่ านเที่ยวชมเมืองหลวง
แสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่ งนี้ โดยรอบ เรคยา
วิค Reykjavik เป็ นเมื อ งหลวงของประเทศ
ไอซ์ แลนด์ และเป็ นเมืองหลวงที่ต้ งั อยู่ใกล้กบั
ขั้ว โลกเหนื อมำกที่ สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจำก
เส้น อำร์ ก ติ ก เซอร์ เ คิ ล มำกนัก ทำเลที่ ต้ ัง อยู่
ทำงด้ำ นตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องประเทศ ซึ่ ง
Ingolfur Arnarson ชำวนอร์ดิค เป็ นผูอ้ พยพคน
แรกที่ มำตั้ง รกรำกที่ เรคยำวิก ในปี ค.ศ. 870
เมื่อเรคยำวิกกลำยเป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลำงทำง
กำรค้ำและธุรกิจกำรประมง จึงได้มีกำรก่อตั้ง
ให้ เ ป็ นเมื อ งหลวง ปั จจุ บัน เขตเมื อ งมี
ประชำกรประมำณ 120,000 คน น าท่ านชม
โบสถ์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้
จัดงำนพิธีทำงศำสนำที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถำปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก จากนั้น
นาท่ านชมตึกอาคารรัฐสภา รู ปทรงทันสมัยและนาท่ านเก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้ประชุมผูน้ ำระหว่ำง
ประธำนำธิบดีเรแกน กับประธำนำธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครำมเย็น
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

รหัสทัวร์ : THW6-AY-IS-30APR-8AUG19

คา่

นาท่ านเดินทางสู่ บ่ อนา้ ร้ อน บลูลากูน Blue Lagoon ซึ่งเป็ นบ่อน้ ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ ธำตุมำกมำย อำทิ
ซิลิกำ (Sillica),พืชทะเล (Blue green algae),โคลน
ซิ ลิ ก ำ
(Sillica
Mud),ฟ ลู อ อ รี น
(Fluoringe),โ ซ เ ดี ย ม Sodium,โ ป ตั ส เ ซี ย ม
Potassium,แคลเซี่ ย มCalcium,ซัล เฟต Salphate,
คลอรี น (Chlorine), คำร์ บอนไดออกไซด์ Carbon
Dioxide เป็ นต้น นอกจำกนั้ น ภำยในบ่ อ น้ ำ
ร้อนบูล ลำกูน ยังมีเกลือแร่ ซ่ ึงจะช่วยให้ท่ำนผ่อน
คลำย และรักษำโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ อีกด้วย ท่ำนจะได้สัมผัสกับ
ควำมสบำยตัวจำกกำรลงแช่และอำบน้ ำในบ่อน้ ำร้อนบูลลำกูน
*** กรุณาเตรียมชุดว่ายนา้ ติดตัวไปด้ วย ***
จากนั้นนาท่ านขึน้ ลิฟต์สู่ ช้ันบนสุ ดของตึกพาร์ ลาน เป็ นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภตั ตำคำรอยูด่ ำ้ นบนให้ท่ำน
ชมวิทิวทัศน์ของกรุ งเรคยำวิคอย่ำงเต็มที่แบบ 360 องศำ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร ของตึกพาร์ ลาน พร้ อมชมวิวที่สวยงาม

พักที่:
วันที9่

Park Inn By Radisson Keflavik Hotel ที่พกั ระดับใกล้ เคียง
เคฟราวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพ

เช้ า
10.25
15.55
16.50

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

วันที1่ 0

กรุงเทพฯ

06.00น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

บ่ าย

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์
ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้ นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

30 เม.ย.-09 พ.ค. 62
มิ.ย.-ส.ค. 62

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

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

147,900 147,900

143,900

39,900

145,900 145,900

141,900

39,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เฮลซิ งกิ-เรคยำวิค-เฮลซิ งกิ-กรุ งเทพฯ
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำรพร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน12 ช.ม. / วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์
หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรื อไม่กต็ ำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ชึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่ำนอำยุเกิน 75 ปี ท่ำนต้องซื้ อ
ประกันเพิ่ม
ค่าทิปพนักงานขับรถ และบริ กรตลอดการเดินทาง
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน (หากท่ านประทับใจในการบริการ)
***สายการบินฟิ นน์ แอร์ จากัดกระเป๋าที่ใช้ โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ เพียง 1 ชิ้นเท่ านั้น น้าหนักไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม และกระเป๋าถื อขึ้นเครื่ อง
1 ชิ้น น้าหนักไม่ เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่ เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 60,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั
และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ค รบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ำ ท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ย หรื อได้รับบำดเจ็ บ ที่ นอกเหนื อควำม รั บผิดชอบของหัว หน้ำทัวร์ และเหตุ สุดวิสั ยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษ ท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่น วีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโ รป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่ำจะผ่ำนหรื อไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิ น หรื อตั๋วเครื่ องบิ นที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวี ซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดิน ทำงมำจำกต่ำ งจังหวัด หรื อต่ำ งประเทศ และจะส ำรองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิ น
หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 10,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-10 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รูปถ่ ายสี (ต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มกี ำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั
ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำร
คืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

