วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • เฮลซิ งกิ • ท่าอากาศยานเคฟวาวิ ก • เมืองเรยาวิ ค

 (-/-/เย็น)
06.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์สายการบินฟิ นแอร์ Finnair (AY) ประตู 4 เคาน์เตอร์
G โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ AY142
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
15.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากร(และเพื่อรอเปลีย่ นเครื่อง) (เวลาท้องถิน่
ของประเทศฟิ นแลนด์ชา้ กว่าประเทศไทย 5 ชม.)
(เนื่องจากไฟล์ทบินต่อค่อนข้างกระชัน้ โปรดทาเวลาหลังจากลงจากเครือ่ ง)

16.15 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองเคฟวาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดย เทีย่ วบินที่ AY993

17.00 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟวาวิก (Keflavík International Airport) รับสัมภาระ แลกเงิน ก่อนพาท่านเดินทางไป มุ่งหน้าสู่ เมืองเรยา
วิ ค (Reykjavík) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)เมืองหลวงของประเทศ (เวลาท้องถิน่ ของประเทศไอซ์แลนด์ชา้ กว่าประเทศไทย 6 ชม.)

**ข้อดีของไฟล์ทนี้ คือไม่ต้องเช็คอิ นกระเป๋าใหม่และเมื่อถึงไอซ์แลนด์แล้วเข้าที่พกั เพื่อพักผ่อนจากการเดิ นทางกว่า 14 ชม. ลดอาหาร Jet lag ได้**
คา่

 บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่1)

ที่พกั

Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดั บเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันสอง

อุทยานแห่งชาติ ซิงเควลลิ ร์ • น้าพุร้อนไกเซอร์ • น้าตกกุลล์ฟอส • เคอริ ด เครเตอร์ •
เมืองโบร์การ์เนส

เช้า

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 2)
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ซิงเควลลิ ร์ (Thingvellir National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ที่อยู่บนถนนเส้นวงแหวน
ทองคา หรือ Golden Circle ซึ่งเป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์อีกด้วย เป็ นจุดสาคัญของประเทศทัง้ ในทางภูมศิ าสตร์และ
ประวัตศิ าสตร์ เนื่องจากเป็ นจุดรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกยุโรป และอเมริกา และยังเป็ นที่ตงั ้ ของอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศใ นปี
930 อีกด้วย

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ นแบบบุฟเฟ่ ต์ (มือ้ ที่ 3)

จากนัน้

เดินทางไปยัง น้าพุร้อนไกเซอร์ (Gaysir) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) คาว่าไกเซอร์เป็ นคาเรียกปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของการ
เกิดน้ าพุรอ้ นลักษณะหนึ่งซึ่งมีไม่ก่ที ใ่ี นโลกเท่านัน้ โดยไกเซอร์ของไอซ์แลนด์นนั ้ มีขนาดใหญ่มาก สามารถระเบิดพลังน้ าจากใต้พภิ พได้ สูง
ถึง 80 เมตร

พาท่านชม

น้าตกกุลล์ฟอส (Gulfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ มีความสวยงามเป็ นอย่างมาก น้ าทีไ่ หลลงสู่พน้ื ล่างความสูตร 32 เมตร โดยมี
น้าสีฟ้าใส่สวยงามเนื่องจากเป็ นน้าทีไ่ หลออกมาจากธารน้าแข็ง ลดหลันกั
่ น 3 ชัน้ ซึง่ คาว่ากุลล์ฟอสนัน้ มีความหมายว่า น้าตกทองคา
มุ่งหน้าสู่เมืองเซลฟอสส์ พาท่านชม เคอริ ด เครเตอร์ (Kerid Crator) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ทะเลสาบสีน้ าเงินบนปากปล่อย
ภูเขาไฟอายุ กว่า 3,000 ปี มีความลึกประมาณ 55 เมตร กวาง 170 เมตร บริเวณโดยรอบหินจะมีสแี ดง เนื่องจากเหล็กในหินลาวาที่
เกิดปฏิกริ ยิ ากับอากาศและน้าจากนัน้ มุง่ หน้าสู่ เมืองโบร์การ์เนส (Borganes) ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

คา่

 บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น (มือ้ ที่4)

ที่พกั

B59 Hótel หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดั บเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันสาม

คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ • หมู่บา้ นอาร์นาสตาปิ • ภูเขาคีรก์ จูเฟล • โบสถ์บลอนดูออสคิ รค์ ย่า • เมืองอาคูเรย์ริ

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 5)

จากนัน้

พาท่านเที่ยวชมที่ คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ (Snæfellsnes peninsula) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)ทางฝั ง่ ตะวันออกของ
เกาะ เต็มไปด้วยธรรมชาติทค่ี รบถ้วนทัง้ น้ าตก ภูเขา ทะเล ที่มลี กั ษณะไม่เหมือนใครในโลก ตลอดทางท่านจะไม่สามารถหลับลงได้อย่าง
แน่นอน

ากนัน้

พาท่านแวะชม หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ (Arnastapi) หมู่บา้ นชาวประมงขนาดเล็ก อันเป็ นทีต่ งั ้ ของรูปปั น้ หินปาร์ดุร์ ทีเ่ ป็ นครึง่ คนครึง่ โทรลล์
ตามตานานพืน้ บ้านของชาวนอร์ดกิ และยังมีหน้าผาหินบะซอลล์ทม่ี พี น้ื ล่างเป็ นมหาสมุทร และยังมี กาทแคลทตุร์ (Gatklettur) มีลกั ษณะ
เป็ นเหมือนหินทีโ่ ผล่ขน้ึ มากจากทะเล มีรตู รงกลางเหมือนอุโมงค์

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 6)

มุ่งฟหน้าสู่ เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดรู ์ (Grundarfjörður) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองทางตะวันตกของประเทศ เพื่อพาชมภูเขา
ไฟที่โด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ ภูเขาคีรก์ จูเฟล (Kirkjufell) ที่ได้ช่อื ว่าเป็ นรูปปกของไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได้ เป็ นฉากหลังงของซีรย่ี ช์ ่อื ดัง
อย่าง Game Of Throne บริเวณใกล้ๆกันจะมีน้าตก Kirkjufellsfoss อยู่ เป็ นจุดถ่ายรูปทีต่ อ้ งไม่พลาดด้วยประการทัง้ ปวง

ออกเดินทางกลับสู่ ทางหลวงหมายเลข 1 หรือ Ring Road ถนนหลักทีเ่ ป็ นวงแหวนรอบเกาะของไอซ์แลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้เห็น
ความมหัศจรรย์ของภูมปิ ระเทศของไอซ์แลนด์ทค่ี อ่ ยๆเปลีย่ นไป ตัง้ แต่พน้ื ทีร่ าบริมทะเล ทุ่งหินลาวา ภูเขาสูงลักษณะแปลกตา ไปจนถึงธาร
น้าและทะเลสาบทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเดินทาง เปรียบได้วา่ ระหว่างเดินทางก็เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วไปในตัว ให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างไม่มเี บื่อ

แ ว ะ ถ่ า ย รู ป ห น้ า โ บ ส ถ์ บ ล อ น ดู อ อ ส คิ ร์ ค ย่ า
(Blönduóskirkja) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)ศริ
สตศาสนสถานสีดา มีรูปแบบสถาปั ยกรรมที่สะท้อนลักษณะ
ภูมปิ ระเทศของไอซ์แลนด์คล้ายปากปล่องภูเขาไฟที่ระเบิด
แล้ว ผสมผสานความโมเดิลเข้าไปในงาน สร้างขึน้ ในปี 1993
ออกแบบโดย Dr. Maggi Jónsson จากนัน้ มุ่งหน้าสู่เมือง อา
คูเรย์ริ (Akureyri) เมืองหลวงทางตอนเหนือของไอซ์แลนด์
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
วันนี้ จะนัง่ รถค่อนข้างยาวนาน เพื่อให้สะดวกในการท่องเที่ยวและไม่ต้องเปลี่ยนโรงแรมทุกคืน แต่ตลอดทาง
จะเหมือนท่านได้ท่องเที่ยวด้วยเพราะทัศนี ยภาพสวยงามมาก

คา่

 บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย (มือ้ ที่ 7)

ที่พกั

Hótel Kea by Keahotels หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันสาม

ฮูซาวิ ก • นัง่ เรือชมวาฬอาร์คติ ก • โบสถ์ฮซุ าวิ ก • โกดาฟอส • ชมเมืองอาคูเรย์ริ

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 8)

HILIGHT!!!! พาท่านสูท่ ่าเรือเมืองฮูซาวิก เพื่อพาท่าน นัง่ เรือชมวาฬในแถบอาร์คติ ก ว่ากัน
ว่าทางตอนของไอซ์แลนด์น้ี เป็ นหนึ่งในแหล่งชมวาฬที่ดที ่สี ุดในโลก มีโอกาสที่ท่านจะได้เห็น
วาฬมากถึง 98% เลยทีเดีย ว จนได้ร บั ขนาดนามว่า เป็ น เมือ งหลวงแห่ ง การชมปลาวาฬ
โดยเฉพาะวาฬหลังค่อม และวาฬสีน้ าเงิน นอกจากนัน้ ท่านยังมีโอกาสเห็นสัตว์น้าอื่นๆอีก อาทิ
โลมา และแมวน้า เป็ นต้น

(ทางบริษทั ไม่สามารถการันตีได้ว่าท่านจะได้เห็นวาฬหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั โอกาส ณ วันเดินทาง ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกรณีบริษทั เรือยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานาย โดย
จะยึดถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นลาดับแรก)

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 9)
ให้ท่านได้เดินเล่นใน เมืองฮูซาวิ ก(Husavik) เมืองชาวประมงเล็กๆ ทีม่ ปี ระชากรราว 2,400 คน และยังมีการสันนิษฐานว่าเป็ นจุดตัง้ นิคม
ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของประเทศ มีจุดแลนด์มาร์กคือ โบสถ์ฮซุ าวิ ก (Husavikurkirkja) โบสถ์ไม้สไตล์ชาเลย์สวิสหลังคาสีเขียวทีส่ ร้างขึน้ มาในปี
1970 ออกแบบโดย Rognvaldur Olafsson สถาปนิกขาวไอซ์แลนด์

จากนัน้

พาชม โกดาฟอส (Godafoss) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อีกหนึ่งน้ าตกทีม่ คี วามสาวยงามเป็ นอย่างยิง่ โดยความหมายของน้ าตก
แห่งนี้นนั ้ หมายความว่า “น้ าตกแห่งทวยเทพ” โดยมีทม่ี าคือในช่วงปี ค.ศ. 1000 ไอซ์แลนด์ได้เปลีย่ นการนับถือศาสนาจากนับถือเทพนอร์ส
มาเป็ นคริสต์ศาสนา และได้มกี ารนารูปปั น้ ทวยเทพมาโยนลงทีบ่ ริเวณน้าตกแห่งนี้

นาท่านกลับสู่ เมืองอาคูเรย์ริ (Akureyri) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ประเทศ มีความสาคัญในแง่ของ
ประวัตศิ าสตร์ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยที่เมืองแห่งนี้นัน้ เป็ นที่ตงั ้
ของกองกาลังฝ่ ายสัมพันธมิตร ตัวเมืองไม่ใหญ่มากมีความน่ ารักที่ผสม
ระหว่างความเป็ นธรรมชาติ และบรรยากาศแบบเมืองอย่างลงตัว
นาท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์อาคูเรย์รี่ (Akureyrarkirkja) โบสถ์ประจาเมือง โดยจะเป็ นศาสนาสถานของชาวคริสต์นิกายลูเทอร์ลนั ภายในมี
ไปป์ ออร์แกนขนาด 3,200 ไปป์ และให้ท่ า นได้เดิน เล่ น อย่างอิส ระที่ย่านใจกลางเมือ งที่ถู ก ตกแต่ งสีสนั แบบสตรีท อาร์ท ให้ท่ า นได้
เพลิดเพลินเก็บภายและบรรยากาศอย่างเต็มที่

คา่

 บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน (มือ้ ที่ 10)

ที่พกั

Hótel Kea by Keahotels หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดั บเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันสาม

ทะเลสาบมีวทั น์ • สกูรต์ สั สตาไกการ์ • คึเวเรีย • น้าตกเดตตี้ฟอสส์ • เอกิ ลสตาเดียร์

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 11)
พาท่านชมทัศนียภาพโดยรอบ ทะเลสาบมีวทั น์ (Myvatn) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็ นภูเขาไฟริมทะเลสาบ ทีเ่ คยประทุมา
เมื่อ 2,300 ปี ก่อน ซึง่ ทาให้เกิดจุดท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจมากมาย โดยมีวทั น์ถอื เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศไอซ์แลนด์ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็ นอย่างมาก และยังเป็ นหนึ่งทีฉ่ ากของซีรย่ี ร์ ะดับโลกอย่าง Game of Thrones
พาท่านเก็บภาพกับ สกูรต์ สั สตาไกการ์ (Skútustaðagígar) สถานทีส่ ุดแปลกตา ไม่เหมือนใครในโลก มีลกั ษณะคล้ายปากปล่องภูเขาไฟ
แต่แท้จริงแล้วเป็ นการยุบตัวของแผ่นดินเฉพาะบางส่วน ทาให้เกิดเป็ นจุดถ่ายรูปสุดวิเศษทีห่ าได้ยากในโลกนี้

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 12)
และพาท่านชม คึเวเรีย (Hverir) บ่อน้าร้อนธรรมชาติทม่ี บี ่อโคลนทีย่ งั เดือดจากความร้อนใต้ภภิ พ บริเวณโดยรอบจะมีแร่กามะถันความ
เข้มข้นสูง และแร่เหล็ก ทาให้มสี สี นั ของพืน้ ดินและหิน เป็ นสีสม้ เหลือง แดง ทีเ่ ก็บจากปฏิกริ ยิ าทางเคมีสลับกันไป

พาท่านชม น้ าตกเดตตี้ฟอสส์(Dettifoss) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อภิมาหาน้ าตกที่ทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรป ด้วยความ
กว้างของผืนน้ าตกร่วม 100 เมตร และกระแสน้ าทีเ่ คยวัดได้สงู สุดถึง 193 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือสามารถเติมน้ าในตูค้ อนเทนเนอร์ได้
ถึง 6 ตู้ ใน 1 วินาที โดยน้าตกแห่งนี้ยงั เป็ นฉากเปิ ดของภาพยนตร์ดงั อย่าง Prometheus

(เนื่องจากถนนทีเ่ ข้าไปสูน่ ้ าตกเป็ นถนนท้องถิน่ อาจจะมีการปิ ดเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกโปรแกรม โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ)

มุ่งหน้าสู่ เมืองเอกิ ลสตาเดียร์ (Egilsstaðir) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทางฝั ง่ ตะวันออกของประเทศ ซึง่ จะเป็ นจุดเริม่ ต้นของ
การเส้นทางริมทะเลของทางหลวงหมายเลข 1
คา่

 บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 13)

ที่พกั

Icelandair Hótel Hérað หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดั บเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันสาม

ฮอฟท์ • อุทยานแห่งชาติ วตั นาโจคุล • พาท่านนัง่ เรือบนกลาเซียลากูน • ไดมอนด์ บีช • สกาฟตาเฟล

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 14)
มุ่งหน้าสู่ เมืองฮอฟท์ (Hoft) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) โดยระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสกับอีกหนึ่งภูมปิ ระเทศทีเ่ ปลีย่ นไปจาก
ทางฝั ง่ ตะวันตก ทางเส้นทางเลียบทะเล ภูเขา หิมะ และทีส่ าคัญคือธารน้ าแข็ง หรือกลาเซียร์ซ่งึ ที่ไอซ์แลนด์นัน้ กลาเซียร์นัน้ มีความใ หญ่
และสมบูรณ์มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 9)

พาท่านสู่ อุทยานแห่งชาติ วตั นาโจคุล (Vatanajokul national park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อุทยานแห่งชาติท่ใี หญ่ท่สี ุดใน
ไอซ์แลนด์ เป็ นทีต่ งั ้ ของธารน้าแข็ง หรือกลาเซียทีก่ นิ พืน้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของยุโรป โดยมีพน้ื ทีก่ ว่า 8,100 ตารางเมตร

HILIGHT !! พาท่ า นล่ อ งเรื อ กลาเซี ย ลากูน (Glacier Lagoon) บริเ วณอ่ า ว
ปลายทางของธารน้ าแข็งที่เชื่อมสู่ทะเล เป็ นดังทะเลสาบที
่
่เกิดจากการละลายของ
ธารน้ าแข็ง ทาให้น้ าในลากูนแห่งนี้มคี วามใสเป็ นอย่างมาก ถ้าโชคดีท่านอาจะเห็น
แมวน้ ามาว่ายน้ าเล่นอีกด้วย และเป็ นอีกหนึ่งฉากของหนังสายลับระดับโลกอย่าง
007 ภาค Die Another Day

(ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกรณีบริษทั เรือยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานาย โดยจะยึดถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นลาดับแรก)

อีกฟากของกลาเซียลากูนจะมี ไดมอนด์ บีช (Diamond Beach) หาดทรายที่มนี ้ าแข็ง ที่ใส่แต่ถูกเจียรไนดังเพชรโดยธรรมชาติ
่
อยู่เต็ม
ชายหาด ให้ท่านได้เก็บภาพกับความแปลกตาทอันสวยงามทีธ่ รรมชาติรงั สรรค์

เดินทางสู่ สกาฟตาเฟล (Skatafell) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หนึ่งในจุดทีท่ ่านสามารถเก็บภาพธารน้ าแข็งได้สะดวกทีส่ ุดและใกล้
มาก กินพืน้ ทีร่ าว 4,800 ตารางกิโลเมตร มักเป็ นจุดคุน้ ตาทีน่ กั ท่องเทีย่ วมักจะถ่ายรูปคูก่ บั กลาเซียกัน
คา่

 บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 15)

ที่พกั

Hotel Laki หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดั บเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันสาม

เช้า

วิ ก • หาดทรายดา • กิ จกรรมขับสโนว์โมบิลบนธารน้าแข็ง

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 16)
มุ่งหน้าสู่ เมืองวิ ก (Vik) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เริม่ ด้วยพาท่านชม หาดทรายดา (Black sand beach) หาดทรายทีเ่ ป็ นสีดา
เนื่องจากการผุกร่อนของหินภูเขาไฟ ถูกจัดว่าเป็ นหาดทรายดาทีส่ วยทีส่ ุดแห่งนี้ของโลกเลยทีเดียว จากตรงนี้ท่านยังสามารถถ่ายรูปคู่กั บ
หินบะซอลท์ทถ่ี ูกกัดเซาะจนเป็ นแท่ง รูปร่างแปลกตา ในปี 1991 หาดทรายดาแห่งนี้เคยถูกจัดให้เป็ นหาดทรายทีส่ วยทีส่ ุดในโลกอีกด้วย

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 17)

HILIGHT!!! พาท่านไปสนุกสนานกับอีก 1 กิ จกรรมที่หาทาได้น้อยที่ในโลก นันคื
่ อการ
ขับสโนว์โมบิลบนธารน้าแข็ง ซึง่ ถือเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ควรพลาดหากมาเยือน โดยท่านจะได้
นังรถบั
่ สแบบพิเศษทีจ่ ะพาท่านไต่เขาขึน้ ไปบนกลาเซีย ระหว่างทางท่านจะเห็นทัศนีภาพที่
สวยงาม ปกคลุมด้วยหิมะขาดนวล เป็ นประกาย ก่อนถึงสถานีรบั รถ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การขับสโนว โมบิลกับชมวิวสุด

คา่

 บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 18)

ที่พกั

Hotel Dyrholaey หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันสาม

เดิ นชมถา้ น้าแข็งกลาเซียคัทล่า • กิ จกรรมทัวร์ Super Jeep ชม Plane Wreck

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 19)

HILIGHT!!! พาท่านสู่ ทัวร์เดิ นชมถา้ น้าแข็งคัทล่า(Katla Ice Cave) กิจกรรมที่
ไม่ควรพลาด และมีไม่กท่ี ใ่ี นโลกเท่านัน้ ทีส่ ามารถทากิจกรรมนี้ได้ โดยท่านจะได้
สัมผัสกับกลาเซียอย่างใกล้ชดิ เป็ นลักษณะของการเดินเข้าไปในธารน้าแข็งทีม่ อี ายุ
กว่า 1,000 ปี โดยตัวถ้าจะมีลกั ษณะคล้ายคริสตัลสวยงามเป็ นอย่างมาก

(เวลาทัวร์ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่ ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกรณีบริษทั ทาทัวร์ถ้าน้าแข็งยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานาย โดยจะยึดถึงความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นลาดับแรก)

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 20)

พาท่านนังรถ
่ Shuttle Bus ไปยัง จุดถ่ายรูปซากเครื่องบินร้าง (Plane Wreck) ทีถ่ อื เป็ น หนึ่งในจุดในโพสการ์ดของไอซ์แลนด์ ซึง่ เดิม
เป็ นเครือ่ งบินรุ่น DC-3 ของกองทัพสหรัฐ ทีเ่ กิดขัดข้องจนต้องลงจอดฉุดเฉินทีบ่ ริเวณนี้(บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสภาพ
อากาศไม่เอือ้ อานาย โดยจะยึดถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นลาดับแรก)

**ปกติ ทวั ร์จะไม่จดั ไปที่นี่เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ทางทัวร์ของเราคิ ดว่า ไปทัง้ ที่ต้องไปให้สดุ !!!!**

คา่

 บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 21)

ที่พกั

Hotel Dyrholaey หรือเทียบเท่า
(โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)
์

วันสาม

น้าตกสโกรกาฟอส • น้าตกเซลจาลันด์ฟอส • บูลลากูน • เมืองเรยาวิ ค

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 22)

พาท่านสู่ น้าตกสโกรกาฟอส (Skógafoss) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที) น้ าตกขนาดใหญ่อนั ดับที่ 5 มีความสูงประมาณ 62 เมตร
เป็ นหนึ่งในน้าตกทีม่ คี วามสวยงามเป้ นอย่างมาก ด้วยทีต่ วั น้าตกโอบล้อมจากหุบเขา เสริมความยิง่ ใหญ่ของน้าตกแห่งนี้ และเรายังสามารถ
เข้าไปใกล้น้าตกได้ประมาณนึงเลยทีเดียว

ไม่ไกลกันพาท่านชม น้าตกเซลจาลันด์ฟอส (Seljalandsfoss) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกหนึ่งน้ าตกดังทีโ่ ดดเด่นด้วยการที่
ท่านสามารถอ้อมหลังน้าตกไป เพือ่ ถ่ายรูปมุมแปลกตาได้ ซึง่ ไม่ใช่ทุกน้าตกทีส่ ามารถทาได้เช่นนี้

เที่ยง

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 23)

พาท่านมาผ่อนคลายอริยบทแช่น้าร้อนที่ บูล ลากูน (Blue Lagoon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทีห่ า้ มพลาดด้วยประการทัง้ ปวง
เมื่อมาเยือนไอซ์แลนด์ ท่านจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีล่ า้ จากการเดินทางตลอดหลายวัน ด้วยแร่ธาตุอย่างซิลกิ าทีส่ ่งผลดีต่อผิวเป็ นอย่ าง
มาก และท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวของแบรนด์ Blue Lagoon ได้อกี ด้วย ก่อนมุ่งหน้ากลับสู่เมืองเรยาวิก (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.)

คา่

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย (มือ้ ที่ 24)

ที่พกั

Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดั บเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันสาม

นาคณะตรวจ RT-PCR • โบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิ รค์ ยา • เดอะซันโวยาจเจอร์ • จุดชมวิ วเพอร์แลนพร้อมทานอาหารกลางวัน •
อิ สระเดิ นเล่นเมืองเรยาวิ ก

เช้า

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 25)

นาคณะรับการตรวจโควิ ด-19 แบบ RT-PCR TEST เพื่อออกเอกสารผลตรวจใช้เช็คอิ นในการเดิ นทางกลับประเทศไทย (ค่าบริ การตรวจรวมอยู่ใน
รายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว)
พาท่านทัวร์รอบเมืองเรยาวิก หลังจากทีไ่ ด้ชมธรรมชาติรอบเกาะกันอย่างจุใจแล้ว พาท่านชมความงามของสถาปั ตยกรรมแปลกตาในเมือง
หลวง โดยเริม่ กันที่ โบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิ รค์ ยา (Hallgrimskirkja) แลนด์มาร์กสาคัญของเมือง สร้างขึน้ ในปี 1945 ใช้เวลา 38 ปี จงึ แล้วเสร็จ
ตัวโบสถ์มคี วามสูง 73 เมตร รูปแบบสถาปั ตยกรรมได้รบั แรงบันดาลใจมาจากน้าตก Svartifoss ซึง่ จะมีหนิ บะซอลต์อยูท่ งั ้ 2 ข้างของน้าตก
ไม่ไกลกันให้ท่านแวะถ่ายรูปกับประติมากรรม เดอะซันโวยาจเจอร์ (Sun Voyager) ทีผ่ สู้ ร้างตีความหมายว่าเป็ น เรือแห่งความฝั น โดย
ตัวประติมากรรมจะเป็ นลักษณะเหมือนเรือไวกิง้ หันหน้าออกสูท่ อ้ งทะเลของไอซ์แลนด์

แวะถ่ายรูปด้วยหน้า ฮาร์ปา คอนเสิ รต์ ฮอลล์ (Harpa Concert Hall) ที่เปิ ดเป็ นทางการเมืองปี 2011 ตกแต่งด้วยกระจกทัง้ หลัง มูลค่า
การสร้างกว่า 164 ล้านยูโร โดยฮอลล์หลักสามารถจุผู้ชมได้สูงสุดถึง 1,800 คน ปั จจุบนั เป็ นอีกหนึ่งจุดถ่ายทาภาพยนตร์ท่สี าคัญ ของ
ไอซ์แลนด์

จากนัน้ พาท่านสู่ จุดชมวิ วเพอร์แลน (Perlan View Point) อาคารแลนด์มาร์กของเมืองเรยาวิก มีความสูง 25.7 เมตร ความพิเศษคือโดม
แก้วขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายดาดฟ้ าเรือ ทาให้สามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองเรคยาวิก โดยคาว่า Perlan มาจากคาว่า The Pearl ที่
แปลว่าอ่าว

เที่ยง

 พิ เศษสุด บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเพอร์แลนด์ ที่มีวิวพาโนราม่าแบบ 360 องศา ให้ท่านได้รบั ประสบการณ์กบั
มือ้ พิ เศษที่ทางเราจัดให้ท่านโดยเฉพาะ (มือ้ ที่ 26)
**กรณี ที่ร้านอาหารเต็ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเป็ นเป็ นร้าน Apotek iceland แทน**

พาท่านแวะชมจุดต่างๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็ น ทะเลสาบโทนิ น (Lake Tjörnin) ทะเลสาบกลางเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยฝูงเป็ ดและหงส์ ใกล้กบั
ศาลาว่าการกรุงเรคยาวิ ก (Reykjavík City Hall) และท่าเรือเก่า (Old Harbor) ท่าเรือประมงเก่าของเมือง ทีป่ ั จจุบนั เปลีย่ นเป็ นท่าเรือ
สาหรับพาชมปลาวาฬ และมีของทีร่ ะลึกขายอยูม่ ากมาย

ก่อนให้ท่านได้ อิ สระเดิ นเล่นในเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ โดยเรยาวิกนัน้ แม่ไม่ใช้เมืองใหญ่มาก แต่เป็ นเมืองทีท่ รงเสน่หเ์ ป็ นอย่างมาก
ทัง้ ผูค้ น ร้านรวง รวมไปถึงบ้านเรือนทีต่ กแต่งอย่างน่ารักและน่าดึงดูดเป็ นอย่างมาก

คา่

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 27)

ที่พกั

Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดั บเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นทีพ่ กั ไปเมืองใกล้เคียงในกรณีทม่ี เี ทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันสาม
เช้า

ท่าอากาศยานเคฟวาวิ ก • เฮลซิ งกิ

 (เช้า/ - / - )

 บริ การอาหารเช้า บริการท่านแบบ Set Box (มือ้ ที่ 28)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟวาวิก (Keflavík International Airport)

09.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY992

15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติท่าอากาศยานเฮลซิงกิ (เพือ่ ทาการเปลีย่ นเครือ่ ง)
17.20 น.

วันสาม

ออกเดินทางสูท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเทีย่ วบินที่ AY141 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

(-/-/-)

ท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************
หมายเหตุ:

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะ
อากาศ และเหตุสดุ วิ สยั ต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ า โดยทางบริ ษทั ฯจะคานึ งถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ

**สาคัญมาก การเดิ นทางเข้าสู่ประเทศไอซ์แลนด์ ผูเ้ ดิ นทางจะต้องได้รบั วัคซีนโควิ ด-19 ครบโดส
แล้วเท่านัน้ (ได้ทุกชนิ ด) โดยจะต้องฉี ดไม่เกิ น 210 วัน ณ วันเดิ นทาง หากไม่ครบหรือไม่ตรงตาม
คาแนะนา บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบกรณี ถกู ปฏิ เสธการเดิ นทาง**
**เข้าไอซ์แลนด์ไม่ต้องตรวจโควิ ด-19 ก่อนเดิ นทาง**

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
มหัศจรรย์...GRAND ICELAND สายการบิ นฟิ นแอร์ (AY) 12 วัน 10 คืน
วันเดิ นทาง

จานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มี

พักเดี่ยว

เตียง)

28เม.ย. - 9 พ.ค. 65

25+1

169,999

169,999

159,999

22,900

12 – 23 พ.ค. 65

25+1

169,999

169,999

159,999

22,900

2 – 13 มิ .ย. 65

25+1

179,999

179,999

169,999

32,900

7 – 18 ก.ค. 65

25+1

179,999

179,999

169,999

32,900

11 – 22 ส.ค. 65

25+1

179,999

179,999

169,999

32,900

6 – 17 ต.ค. 65

25+1

169,999

169,999

159,999

22,900

รายละเอียดเพิม่ เติม
ชัน้ ธุรกิจ Business Class เพิม่ เงินจากราคาเดิม
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าทีก่ ่อนทาการจองค่ะ***

ราคา
110,000-120,000

อัตราค่าบริ การรวม
✓ ตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เคฟวาวิก-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ)
✓ ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 10 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ ละไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้ นี้หากสายการบินมีการ
แจ้งเปลี่ย นแปลงในเรื่อ งของน้ าหนัก กระเป๋ า การสะสมไมล์ หรือ อื่น ใดที่เป็ น ประกาศจากสายบิน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการยึดตามการ
เปลีย่ นแปลงตามประกาศนัน้ ๆ)
✓ ค่ารถโค้ชนาเทีย่ วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัวโมงต่
่
อวัน)
✓ ค่าน้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คนื ค่าวีซ่าให้ท่านไม่วา่ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็ าม
**กรณีมวี ซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯจะคืนเงินให้ท่าน 4,500 บาท**
✓ ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตามรายการ
✓ ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็ นไปตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
✓ ค่าประกันสุขภาพกรณีตดิ โควิด-19 ในระหว่างท่องเทีย่ ว(เป็ นไปตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีท่ไี ด้รบั อุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการ
สูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัวและไม่คมุ้ ครองโรคประจาตัวและปั ญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ ดินทาง
✓ ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ทีป่ ระเทศไอซ์แลนด์ 1 ครัง้ เพือ่ ใช้ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศไทย
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั ๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ าเมือง
จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าโรงแรม AQ/SHA+ 2 คืน และ ค่าตรวจ RT-PCR 2 ครัง้ เมือ่ เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

**ทิ ปหัวหน้ าทัวร์/ไกด์ท้องถิ่ น/คนขับรถ ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของท่าน**

โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
•

สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษทั ฯขอแนะนาให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ
2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม หรือไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชาระส่วนต่าง
ของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง

•

การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบเดีย่ วSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิ กันหรืออยูค่ นละชัน้

•

โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มอี ่างอาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
นัน้ ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

•

กรณีมกี ารจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือ
์
ย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม

•

โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นภูมภิ าคทีม่ อี ุณหภูมติ ่า จะมีบริการเครือ่ งปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอ้ นเท่านัน้

•

บางสถานทีใ่ นยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิ ดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเปลีย่ นโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่ น่นอนก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการสารองที่นัง่ และการยกเลิ กทัวร์
การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 55,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60
วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด

•

ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 70%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

•

ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็
์ บเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
•

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆทัง้ สิน้

•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินมัดจาโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆทัง้ สิน้

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิเก็
์ บเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆทัง้ สิน้

กรณีเจ็บป่ วย :
•

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีวซี ่าทีท่ ่านยืน่ ไม่ผา่ นการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่อไปนี้
•

ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่าดาเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คนื ค่าธรรมเนียมใดๆทัง้ สิน้ แม้วา่ จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

•

ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน หรือตั ๋วเครือ่ งบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั ๋วเป็ นเอกสารทีส่ าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั ๋วเครื่องบิน
ถ้าออกตั ๋วมาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่ ่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนทีเ่ หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของ
แต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั ๋วท่านจะเสียแต่คา่ มัดจาตั ๋วตามจริงเท่านัน้

•

ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ ข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแ้ จงให้ท่านเข้าใจ

•

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยึ
ดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100%
์

•

ทางบริษทั ฯ เริม่ ต้น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุวรรณภูมกิ รณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสารองตั ๋วเครื่องบิน หรือ
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษทั ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขอื่น ๆ
• บริษทั ฯจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นัง่ ครบ 15 ท่าน และได้รบั คิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษทั จะต้องใช้
เอกสารต่างๆทีเ่ ป็ นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั ๋วเครื่องบิน , ห้องพักทีไ่ ด้รบั การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้อ งรอให้
คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทั ต้องขอสงวนสิทธิในการยื
่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย
์
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่างๆทีใ่ ช้ในการยื่นวีซ่าท่องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริษทั ทัวร์เป็ นผู้กาหนด ท่านทีม่ คี วามประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเทีย่ วทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั ทัวร์
เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวย ความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านัน้ มิได้เป็ นผูพ้ จิ ารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้ (15
ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจาก
การยกเลิกของท่าน

• คณะผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิเลื
์ ่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และ
กรณี ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีทท่ี ่านต้องออกตั ๋วภายใน เช่น (ตั ๋วเครือ่ งบิน, ตั ๋วรถทัวร์, ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั ๋วภายในโดยไม่แจ้งให้
ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
• เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทงั ้ หมด

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
➢ บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
➢ ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว
➢ เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมี
อายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน เวลาบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั
ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรือ
ในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีทก่ี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
➢ ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออก
ประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลีย่ นไป ดังนัน้ ท่านต้องทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
➢ กรณี “หญิงตัง้ ครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทช่ี ดั เจน สิง่ นี้อยู่
เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
**กรุณากรอกข้อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ดา้ นล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ**
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดิ นทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่านเอง
ทางบริ ษทั ฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทงั ้ หมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเดนมาร์กเพื่อขอประเทศไอซ์แลนด์)
ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (จามจุรีสแควร์)
ในการยืน่ วีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมตั ผิ ลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า
ประมาณ 15 วันทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากาหนดขึน้ อยูก่ บั สถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสือเดิ นทาง
หนังสือเดิ นทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสือเดิ นทาง ต้องใช้เป็ นหนังสือเดิ นทางบุคคลทัวไป
่ (สีเลือดหมู) เท่านัน้ ห้ ามใช้ หนังสือเดิ นทางราชการ (สีน้ าเงิ น) หนังสือ
เดิ นทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนื อจากหนังสือเดิ นทางบุคคลทัวไป
่ โดยเด็ดขาด***

***ในกรณี ที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติ ไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้ าที่ของทางบริ ษทั ให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่ มเติ ม และ บางสถานทูต
อาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนี้ รวมไปถึงผู้เดิ นทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ ด้วย***

2. หลักฐานการเงิ น
กรณี ผ้เู ดิ นทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
หลักฐานทางการเงิ นใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย
•

Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

•

Bank Certificate

หลักฐานทางการเงินทัง้ 2 ประเภท ผูส้ มัครต้องขอกับธนาคาร
(รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน)ก่อนวันยืน่ วีซ่า
รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต

สาคัญมาก !!ห้ามทาการโอนเงิ นเข้าไปเป็ นยอดใหญ่ในครัง้ เดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด
•

กรณี ผ้เู ดิ นทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีส่ ามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นนั ้ คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ทีจ่ ดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
- เพือ่ น ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้

•

กรณี ที่มีผ้อู อกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้
- ต้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูตบิ ตั ร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่อื ผูส้ นับสนุนและชื่อผูเ้ ดินทาง
ชัดเจน

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ่ อกค่าใช้จ่าย เป็ นภาษาอังกฤษ
รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้อง สะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต

3. หลักฐานการทางาน
•

เจ้าของกิ จการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบ
ทะเบียนการค้า(พค.0403)

•

เจ้าของกิ จการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้ จงการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่
โฉนดทีด่ นิ เป็ นตัน

•

พนักงานทัวไป
่ หนังสือรับรองการทางาน จากบริษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม่ ทางาน พร้อมระบุวนั ลาและประเทศที่เดิ นทาง
ทางตามโปรแกรม
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ น่ื )

•

นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ทีอ่ อกจากสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ น่ื )

4. เอกสารส่วนตัว

•

สาเนาทะเบียนบ้าน

•

สูตบิ ตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

•

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

•

ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลีย่ น)

5. กรณี เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดิ นทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา
•

หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

•

หากเด็กเดิ นทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

•

หากเด็กไม่ได้เดิ นทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน้ )
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

•

ในกรณี ที่เดิ นทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถทีจ่ ะแสดงหน้าสาเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สาเนา
หน้าวีซ่า Schengen ทีย่ งั มีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบินทีส่ ามารถยืนยันได้วา่ ไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้

*สาหรับหนังสือยิ นยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรืออาเภอ*
•

กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ อี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดีย ว

•

กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรทีส่ ถานทูตด้วย ทัง้ สองท่าน

•

ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านัน้

** หมายเหตุ **

เอกสารตัวจริงทีต่ อ้ งนาติดตัวมาในวันทีต่ อ้ งสแกนลายนิ้วมือ
•

บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลีย่ นชื่อ เปลีย่ นนามสกุล /สูตบิ ตั ร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )

•

สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน่ วีซ่า

•

เวลาการอนุมตั ผิ ลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจ
ใช้ระยะพิจารณานานกว่าทีก่ าหนด

•

ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

•

ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนินการของทัวร์

•

การพิจารณาผล VISA ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้ สิน้ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนทีค่ อย
อานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงิน ในกรณีท่ี
VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***

ข้อมูลคาร้องขอยื่น วีซ่า (ประเทศเดนมาร์กเพื่อขอประเทศไอซ์แลนด์)
(โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิ จารณาวีซ่า *****

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์
1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดิ นทางของผู้เดิ นทาง
ชื่อและนามสกุล
___________________________________________________________________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ.
______________________________________________________________________________________________________
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)
_______________________________________________________________________________________________________
2.) ข้อมูลของผู้เดิ นทาง และครอบครัว
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ทีส่ ามารถติดต่อได้) _______________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มอื ถือ ____________________________________ E-mail :
__________________________________________________________
สถานภาพ :

โสด

สมรสโดยจดทะเบียนสมรส

สมรสไม่ได้จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่ นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ___________________________________________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคูส่ มรส
ชื่อและนามสกุลคูส่ มรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคูส่ มรส _______________________________________________________________________________________
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)
_______________________________________________________________________________________________________

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็ นจริง
บุตรคนที่ 1 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

บุตรคนที่ 2 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

บุตรคนที่ 3 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี,่ น้อง (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็ นจริง
พี,่ น้อง ที่ 1 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

พี,่ น้อง ที่ 2 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

พี,่ น้อง ที่ 3 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

3.) ข้อมูลของผู้เดิ นทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้ากาลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ ลงในช่องว่าง
3.1) ชื่อบริษทั ทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
________________________________________________________________________________________________________________
_____________
3.2) ทีอ่ ยูข่ องบริษทั ทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
________________________________________________________________________________________________________________
_____________
3.3) งานปั จจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
________________________________________________________________________________________________________________
_____________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันทีท่ ่านกาลังศึกษาอยู่ _________________________________
4.) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิ นทางไปต่างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี

วันทีอ่ อกวีซ่า และวันทีห่ มดอายุวซี ่า ให้ตรวจสอบทีห่ น้าเชงเก้นทีท่ ่านเคยเดินทาง

ประเทศ ________________________ วันทีอ่ อกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวซี ่า _________________________
ประเทศ ________________________ วันทีอ่ อกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวซี ่า _________________________
ประเทศ ________________________ วันทีอ่ อกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวซี ่า _________________________
ประเทศ ________________________ วันทีอ่ อกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวซี ่า _________________________
ไม่เคยมีวซี ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ทีส่ แกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ทีส่ แกนลายนิ้วมือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดทีท่ ่านเคยเดินทาง)
ประเทศ __________________________________ วันทีส่ แกนลายนิ้วมือล่าสุด _____________________________
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู้ อกค่าใช้จ่ายให้ ระบุช่อื

ความสัมพันธ์

