ทัวร์ยุโรป : รหัส EUR1999

*** เที่ยวรอบเกาะไอซ์ แลนด์ ไม่ย้อนเส้ นทาง พิเศษ...ทานอาหารค่าพร้ อมชมวิวบนอาคารพาร์ ลาน ***
*** นั่งรถ SUPER JEEP พร้ อมเดินเข้าชมถา้ น้าแข็งคัทล่า KATLA ICE CAVE ***
เรคยาวิค – บลูลากูน – วงแหวนทองคา – น้าตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาฟิ ล
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดา – สกาฟตาเฟล – ขับสโนโมบิลชมทุ่งน้าแข็งไมร์ ดาลสโจคูล
อคูเรริ – ฮูซาวิค – ทะเลสาบเมวัท – เซลล์ฟอสส์ – ชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง
*** เครื่องบิน ฟิ นน์ แอร์ (Airbus A350-900 V1) บินตรงสู่ เฮงซิงกิ ต่ อเครื่องสู่ ไอซ์ แลนด์ ***

ออกเดินทางวันที่

07-16 เม.ย.//11-20 เม.ย.//30 เม.ย.-09 พ.ค.//29 พ.ค.-07 มิ.ย.//03-12 ก.ค.//
07-16 ส.ค.//18-27 ก.ย.//09-18 ต.ค. 2563
( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพือ่ ความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

20.35 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4เคาท์ เตอร์ S
สายการบินฟิ นแอร์ เจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144

23.35น.

วันที่2

เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคา – น้าตกกัลล์ฟอสส์ - ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – น้าตก
เซลยาลันส์ ฟอสส์ – วิค

06.05 น.

เดินทางถึง กรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ หลังผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ วจากนั้น ต่ อเครื่องสู่ นคร
เรคยาวิค ประเทศไอซ์ แลนด์
ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY991
เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavikเมืองหลวงของประเทศไอซ์ แลนด์ นาท่ านออกเดินทาง
สู่ เส้ นทางวงกลมทองค า Golden Circle เส้ น ทางสนสวยที่ ข าด
ไม่ ไ ด้ใ นการท่ องเที่ ยวไอซ์ แลนด์ บริ เวณนี้ เป็ นที่ ต้ งั ของบ่ อน้ าพุ
ร้อนที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ผ่านชมบริ เวณทะเลสาบ
Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
นาท่านชมบ่อน้ าพุร้อน Geysir ที่มีความสู งของน้ าพุถึง 200 ฟุตจาก
พื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ ทอ้ งฟ้ าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็ นคาศัพท์ที่ใช้
เรี ย กน้ า พุ ร้ อ นแบบนี้ ทั่ว โลก มี เ วลาให้ ท่ า นเก็ บ ภาพอย่ า งจุ ใ จ
จากนั้นนาท่านชมน้ าตกกัลล์ฟอสส์ (Gull Foss) หรื อน้ าตกทองคา
(Golden Falls) ซึ่ งน้ าตก ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ าที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธาร
น้ าแข็งบนยอดเขาใหลลงมา
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

07.45 น.
08.35น.

เที่ยง

ค่า

จากนั้นนาท่ า นเดิ นทางเข้าสู่ บ ริ เวณอุทยานแห่ งชาติ ธิงเลลีร์ Thingvellir
National Park องค์ ก ารยู เ นสโกได้ ข้ ึ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ นมรดกโลกด้า น
วัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริ เวณที่เคยเป็ นเป็ นรัฐสภา หรื อสถานที่
แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930
และเป็ นพื้นที่ ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่ง
หนึ่ง จากนั้นนาท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง
14 เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปี รอยแตกนี้ ก็
จะขยายออกไปอีกถึงปี ละ 1 เซนติเมตรชมเคริด (Kerid) ปากปล่องภูเขา
ไฟในสมัย โบราณ ซึ่ ง ดับ แล้ว ในบริ เวณนั้นจะมี น้ า ขัง ตัวอยู่ใต้ดิน เป็ น
ลักษณะที่หาชมได้ยากมาก จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองวิก แวะชม
น้ า ตก เซลยาลันส์ ฟอส (Seljalands Foss) ซึ่ งเกิ ดจากการละลายของธาร
น้ าแข็งบนยอดเขา และเป็ นน้ าตกที่ สวยงามมากอี กแห่ ง หนึ่ งของประเทศไอซ์แลนด์ นาท่านชมน้ าตกอย่า ง
ใกล้ชิด และท่านสามารถเดินลอดน้ าตกแห่งนี้ได้ ผ่านชมวิวภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอัน
โด่ ง ดัง ของไอซ์แลนด์ ภายหลัง จากการปะทุในช่ วงปี ค.ศ. 2010 ปั จจุ บันเป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ย วที่ ส าคัญที่มี
นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรู ปความสวยงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิ มะตลอดทั้งปี อีก
ด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอนั งดงามยิง่ แวะเก็บภาพเครื่ องบิน Douglas R4D-8 ของทหาร
อเมริ กนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุลงฉุ กเฉิ นบนธารน้ าแข็ง ในวันที่ 21 พ.ย.1973 แต่ไม่ใครได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้ง
นั้น
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่3

Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกั ระดับใกล้เคียง
วิค – น้าตกสโกก้า – ขับรถสโนโมบิล ทุ่งน้าแข็งไมดาลโจคูล - ถา้ น้าแข็งคัทล่ า – วิค

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดิ นทางสู่ บริ เวณธารน้ าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ซึ่ งมี ความหนาของน้ าแข็งมากที่ สุดแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศ โดยที่ บ างจุ ด มี ค วามหนาของน้ าแข็ ง ถึ ง 1
กิ โลเมตร มี ค วามกว้า งเป็ นอันดับ 4 ที่ มี พ้ื นที่ ก ว่า 596
ตารางกิโลเมตร เมื่อโดนแสงกระทบจะเกิดเป็ นสี ฟ้าอม
เขียวใสสวยงามเหมือนมรกต นาท่านตื่นเต้นเร้าใจกับ
การนัง่ รถโฟร์ วิล (ขับเคลื่อนสี่ ลอ้ ) ไต่ข้ ึนเขาที่มีความสูง
ชัน และมี ค วามสู ง กว่ า ระดับ น้ า ทะเลถึ ง 1,000 เมตร
จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริ เวณธารน้ าแข็งขนาดใหญ่บนกลา
เซียร์ Myrdaljokul ซึ่ งเป็ นกลาเซี ยร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้ อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร ***
ใช้เวลาขับสโนโมบิล ประมาณหนึ่ งชัว่ โมง ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านล่ะ
8,000 บาท มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรี ยมไว้บริ การทุกท่าน ***
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

เที่ยง

ค่า

จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ ถ้าน้าแข็งคัทลา (Katla Ice Caves) ซึ่ งตั้งอยู่ใต้ธารน้ าแข็งไมดาลโจคูล นาท่าน
เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถขับเคลื่อนสี่ ลอ้ (4WD Super Jeep)
ชมวิวทิวทัศน์ที่แปกตาระหว่างทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์
ท้องถิ่นจะเตรี ยมรองเท้าตะข้อและหมวกกันน็อค ให้กบั ทุก
ท่าน เพื่อการเดินท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย นาท่านเดิน จากจุด
จอดรถประมาณ 15 นาที จนถึงบริ เวณปากถ้ า ถ้ าน้ าแข็งคัทลา
ตั้งอยู่บริ เวณภูเขาไฟคัทล่า ที่ดบั ลงแล้ว นาท่านเข้าชมภายใน
ถ้ าน้ าแข็งที่ มีสีฟ้าสวยงาม นาทางโดยไกด์ทอ้ งถิ่ นผูช้ านาญ
เส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4

วิก – ล่องเรือลากูนโจคูซาลอน(เจมส์ บอน) ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดีร์

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
ออกเดิ น ทางเข้า สู่ เ ขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ส กาฟตาเฟล (Skaftafel) ผ่า มชมทัศ นี ย ภาพที่ ส วยงามของประเทศ
ไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหิ นลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมา
ก่อน ชมน้ าตกระหว่างเส้นทาง ที่เกิดจากการละลายของธารน้ าแข็งบนยอดเขา เป็ นเส้นทางที่สวยงามมากอีก
แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไอซ์ แ ลนด์ น าท่ า นชมความงามของน้ า ตก
Skogafoss ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่สวยงามอีกแห่ งหนึ่ งของไอซ์แลนด์มีความ
สูงประมาณ 62 เมตร ซึ่ งไหลมาจากแม่น้ าสโกก้า นาท่านชม เรย์นิสด
รั นก้า ร์ (Reynisdrangar) ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิ ดจาก
ลาวาของภูเขาไฟ และก่ อตัวขึ้ นกลางแม่ น้ าตามธรรมชาติ ชมหาด
ทรายดา ที่เต็มไปด้วยหิ นสี ดาและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหิ นบะซอลต์
(เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวกเร็ วเมื่อเจอน้ ากับทะเลที่ เย็น)
รู ปทรงเหมือนแท่งออร์ แกนในโบสถ์ และในบริ เวณนี้ ยงั เต็มไปด้วย
บรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นกแก้วทะเล หรื อ พัฟฟิ่ น (Puffin)
นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก นาท่ านเดินทางสู่ ลากูนโจคูซาลอน จุดไฮไลท์
สาคัญของประเทศไอซ์ แลนด์
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

เที่ยง

บ่ าย

ค่า

นาท่ านลงเรือสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบก ล่ องชมลากูนสี เขียวเทอเคอวย์ ลากูนแห่ งนี้ จะเต็มไปด้วยก้อนน้ าแข็งหรื อ
ไอซ์เบิร์ก (iceberg) ขนาดต่างๆ มากมายลอยอยู่ในทะเลสาบ จะมี
ไกด์ทอ้ งถิ่นนาบรรยายให้ความรู ้แก่ทุกท่าน ชมความสวยงามของ
ก้อนน้ าแข็งสี ฟ้าที่ลอย อยู่รอบๆ ลาเรื อ ได้เวลาสมควรนาท่านขึ้น
ฝั่งมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ จากนั้นนาท่าน
เก็บภาพความสวยงามของก้อนน้ า แข็งบริ เวณชายหาดไดมอนด์ บีช
(Diamond Beach) ที่มีกอ้ นน้ าแข็งอยู่บริ เวณ ชายหาดประดุจก้อน
เพชรเรี ยงรายอยูม่ ากมาย จากนั้นนาท่านนัง่ รถโค้ชชมความงามของ
ชายฝั่ ง มหาสมุ ทรแอตแลนติ ก ผ่า นชมเมื อง Breiddalsvik ซึ่ งเป็ น
เมืองชายทะเลทางฝั่งตะวันออกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยระหว่าง
ทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอนั งดงามไม่ว่าจะเป็ นลาวาของภูเขาไฟ
น้ า ตกใหญ่ น้อยนับ ร้ อยสาย และสั ตว์ ต่าง ๆ ที่ อยู่ตามธรรมชาติ ส องข้างทาง เช่ น กวางเรนเดี ย ร์ หงส์ ป่า ,
นกเป็ ดน้ า ฯลฯ และสั ต ว์เ ลี้ ย งอี ก หลายชนิ ด มากมาย เดิ น ทางถึ ง เมื อ ง Egilsstadir เมื อ งซึ่ ง ตั้ง อยู่ริ ม ฝั่ ง ของ
ทะเลสาบโลกูริน (Logurinn) ซี่ งเป็ นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่สามของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้ อ
ที่ถึง 53 ตารางกิโลเมตร ท่านจะได้ชมเมืองเล็ก ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซ์แลนด์อย่างแท้จริ ง
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่5

Fosshotel Eastfjords / หรือที่พกั ระดับใกล้เคียง
เอไกล์สตาดีร์ – ดิมมูโบร์ กรี ์ – ทะเลสาบเมวัท - น้าตกโกด้ าฟอสส์ – บ่ อโคลนเดือด – อคูเร
ริ

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวัท Myvatn Lake ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของบ่อน้ าพุร้อนซึ่ งมีผลพวงมาจากลาวา
ภูเขาไฟ และพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณี วิทยา และได้รับการประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์ของไอซ์แลนด์
ในปี ค.ศ. 1974 เขตทะเลสาบ Myvatn เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มแห่ งหนึ่ ง ของประเทศ เขต
ทะเลสาบแห่ งนี้ ยงั เป็ นแหล่งชุกชุมของเป็ ดน้ าที่สวยงามนานาพันธุ์ และถือเป็ นเขตที่มีพนั ธุ์เป็ ดน้ ามากที่สุดใน
ยุโรป นาท่านชมดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรื อที่แปลว่า ปราสาทดา พื้นที่ซ่ ึ งเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาไฟ
ครั้งใหญ่ในอดีตกาล ราว 2,000 ปี ก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เ มื่อโดนอากาศและน้ า ที่เย็นจัด จึงทาให้
พื้นที่โดยรอบกลายเป็ นดินภูเขาไฟ และหิ นภูเขาไฟรู ปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่า ดินแดนแห่ งนี้
เป็ นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ ซึ่ งเมื่อซาตานถูกขับไล่จากสวรรค์ลงสู่ ดินแดนใต้
พิภพและผ่าน ดิมมูโบร์กีร์ทา ใหพื้นที่แห่งนี้เกิดภัยธรรมชาติข้ ึน
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

ค่า

นาท่ านชม บ่ อโคลนเดือ ดนามาฟแจล (Namafjall) (แอ่งตะกอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ า) ซึ่ งมีไอน้ าร้อนจัดอยู่เบื้อง
ล่ า ง เมื่ อ ไอน้ า นั้ น เคลื่ อ นที่ จ ะท าให้ โ คลนที่ อ ยู่ ด้า นบนพุ่ ง
กระจายขึ้นมาคล้ายการระเบิดย้อยๆ ในบริ เวณภูเขาไฟปกติ
บ่อโคลนเดือดมักมีกามะถันอยู่มาก อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่ งหนึ่ งของ นาท่านแวะเก็บ
ภาพบริ เวณทะเลสาบโกด้า (Godafoss) ทะเลสาบโค้ง เสี้ ยว
พระจันทร์ ประดุ จจาลองน้ าตกไนแองการ่ า มาตั้งไว้ที่นี่เลย
ทีเดียว เก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่ จากนั้นนาท่านออก
เดินทางสู่เมืองอคูเรริ
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่6

Icelandair Hotel Akureyri / ที่พกั ระดับใกล้เคียง
อคูเรริ – ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ - พิพธิ ภัณฑ์ พนื้ บ้ าน – สติกกิชฮอลเมอร์

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านล่ องเรือชมปลาวาฬ (Husavik Whale Watching) ซึ่ งท่าน
จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล
ซึ่ ง ท่ า นจะได้พ บกับ นกทะเลชนิ ด ต่ า ง ๆ มากมาย รวมไปถึ ง
ปลาวาฬนานาพัน ธุ์ ไม่ ว่ า จะเป็ นพัน ธุ์ Killer Whale (Orca) ,
Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาส
ได้พบกับความน่ ารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซึ่ งจะมาว่ายน้ า
หยอกล้อท่านอยู่ข ้างเรื ออย่า งมากมาย ถือเป็ นความน่ ารั ก และ
ความงดงามทางธรรมชาติซ่ ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ พนื้ บ้ าน Glaumbaer Folk Museum ซึ่งเป็ นพิธิภณ
ั ฑ์ที่จดั แสดงงานศิลปะ
หั ต กรรมพื้ น บ้า นของชาวไอซ์ แ ลนด์ รวมถึ ง เรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย จากนั้นนาท่ าน
เดิ นทางสู่ เมื อ ง สติก กิช ฮอลเมอร์ (Stykkishólmur) เมื องที่ มี
ความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่สามารถ
ดึงดูดเพลิดเพลินไปกับความงามของธรรมชาติ อันแสนเงียบ
สงบ ลัดเลาะไปตามชายฝั่งตะวันตกของอ่าวแคบๆในเขตเมื อง
กรุ นดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็ นภูเขา
ที่มีทรงสวยงามและได้รับความนิ ยมมากในหมู่นักไต่เขา ใกล้ๆภูเขายังมีน้ าตกขนาดเล็กๆที่สวยงามมากแห่ ง
หนึ่งอีก
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

Foss Hotel Stykkisholmur ที่พกั ระดับใกล้เคียง

บ่ าย

เที่ยง
บ่ าย

วันที่7

สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – น้าตกเฮินฟอซซ่ า – เรคยาวิค

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็ นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่ง
ในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของไอซ์แลนด์
ในมุมมองยอดเขารู ปกรวยคว่า มีน้ าตกและธารน้ ารายรอบ เป็ น
ภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้ มีความ
สูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความ
งดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่ จะมองเห็ น ภูเ ขา
Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสี ขาว
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมความสวยงามของ น้าตกเฮินฟอซซ่ า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่ งเป็ นน้ าตกสาขาหนึ่ งของน้ าตก
ใหญ่ ที่ ก่ อ ก าเนิ ด จากแหล่ ง ล าธารและแม่ น้ า สายต่ า งๆเป็ น
ระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่ ง ลาวาที่ เกิ ดจากภูเขาไฟที่ อยู่
ภายใต้ ธ ารน้ าแข็ ง แลงโจกุ ล Langjökull จากนั้ น น าท่ า น
เดินทางลอดอุโมงกลับสู่ เมือง เรคยาวิค นาท่านชมนครเรคยา
วิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ที่มีความสวยงามไม่แพ้
เมื องหลวงอื่ นๆในแถบสแกนดิ เนเวีย ท่านจะได้ สัมผัส กับ
ธรรมชาติอนั แสนบริ สุทธิ์ จากนั้นอิสระเลือกซื้อหาสิ นค้าท้องถิ่นเป็ นของที่ระลึก
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคารไทย

พักที่:

Radisson Blu Saga Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่8

เรคยาวิค – ชมเมือง – แช่ น้าแร่ บลูลากูน - ชมวิวบนอาคารพาร์ ลานพร้ อมดินเนอร์

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่ า นชม กรุ งเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของ
ประเทศ ไอซ์ แลนด์ ซึ่งเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่อยู่
เหนื อสุ ดของโลก และมีอากาศที่บริ สุทธิ์ที่สุดในโลก นาท่ าน
เที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริ มชายฝั่ งทะเลแห่ งนี้ โดยรอบ
เรคยาวิค Reykjavik เป็ นเมืองหลวงของประเทศไอซ์ แลนด์
และเป็ นเมืองหลวงที่ต้ งั อยู่ใกล้กบั ขั้วโลกเหนื อมากที่สุดโดย
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์ กติก เซอร์ เคิล มากนัก ทาเลที่ ต้ งั อยู่
ทางด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ ซึ่ ง Ingolfur Arnarson
ชาวนอร์ดิค เป็ นผูอ้ พยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี
ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางทางการค้า
และธุ ร กิ จ การประมง จึ ง ได้ มี ก ารก่ อ ตั้ง ให้ เ ป็ นเมื อ งหลวง

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ปัจจุบนั เขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน นาท่ านชมโบสถ์ ฮัลล์ กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจาเมืองที่ใช้จดั
งานพิธีทางศาสนาที่สาคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปั ตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก จากนั้นนาท่ าน
ชมตึกอาคารรัฐสภา รู ปทรงทันสมัยและนาท่ านเก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้ประชุมผูน้ าระหว่างประธานาธิบดีเร
แกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ บ่ อน้าร้ อน บลูลากูน Blue Lagoon ซึ่งเป็ นบ่อน้ าร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา
(Sillica),พืชทะเล (Blue green algae),โคลนซิลิกา (Sillica
Mud),ฟลูออรี น (Fluoringe),โซเดียม Sodium,โปตัสเซียม
Potassium,แคลเซี่ ยมCalcium,ซัล เฟต Salphate, คลอรี น
(Chlorine), คาร์ บ อนไดออกไซด์ Carbon Dioxide เป็ น
ต้น นอกจากนั้น ภายในบ่อน้ าร้อนบูล ลากูน ยังมีเกลือแร่
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ท่ า นผ่อ นคลาย และรั ก ษาโรคที่ เ กี่ ย วกับ
ผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ อีกด้วย ท่าน
จะได้สัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน้ าในบ่อน้ าร้อนบูลลากูน*** กรุ ณาเตรียมชุ ดว่ ายน้าติดตัว
ไปด้วย ***จากนั้นนาท่ านขึน้ ลิฟต์ ส่ ู ช้ ันบนสุ ดของตึกพาร์ ลาน เป็ นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภตั ตาคารอยูด่ า้ นบนให้
ท่านชมวิทิวทัศน์ของกรุ งเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร ของตึกพาร์ ลาน พร้ อมชมวิวที่สวยงาม

พักที่:

Park Inn By Radisson Keflavik Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่9

เคฟราวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

เช้ า
10.25
15.55
16.50

บริ ก ารอาหารมื้อ เช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรมที่ พัก นาท่ า นสู่ ส นามบิ นเคฟลาวิก (Keflavik International
Airport) กรุงเรคยาวิก
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์ แลนด์ ช้ ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง)
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ สุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY141

วันที่10

กรุงเทพฯ

06.00น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ...

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์
ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เที่ยง
บ่ าย

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )
19,900
125,900 125,900 121,900

07-16 เม.ย. 2563
19,900
129,900 129,900 125,900
11-20 เม.ย. 2563
19,900
129,900 129,900 124,900
30 เม.ย.-09 พ.ค. 2563
28,900
139,900 139,900 135,900
29 พ.ค.-07 มิ.ย. 2563
28,900
142,900 142,900 137,900
ก.ค.-ส.ค. 2563
25,900
135,900 135,900 130,900
ก.ย.-ต.ค. 2563
ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
อัตราค่าบริการนีร้ วม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน12 ช.ม. / วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุม
ต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ชึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม
ค่าทิปพนักงานขับรถ และบริกรตลอดการเดินทาง
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั
น้าดื่มวันล่ะ 1 ขวดตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน (หากท่ านประทับใจในการบริการ)
***สายการบินฟิ นน์ แอร์ จากัดกระเป๋ าที่ใช้ โหลดใต้ ท้องเครื่องได้ เพียง 1 ชิ้นเท่ านั้น น้าหนักไม่ เกิน 23 กิโลกรัม
และกระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง 1 ชิ้น น้าหนักไม่ เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่ เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่าย
ส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เมื่อท่านได้ ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้ งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี ้
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมายเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สาขาย่ อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

หมายเหตุ
• ทางบริ ษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ
ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่น
วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ า งๆที่ใ ช้ ใ นการยื่ น วี ซ่า ท่ องเที่ ย วทวี ปยุ โ รป ทางสถานทู ต เป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิ ใช่ บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่ มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทาง
ท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา
ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับการต่ อรองระหว่ างบริษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกั ต่ างประเทศ
เพือ่ ที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ลูกค้าเป็ นสาคัญ)

•
•

หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการ
บิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพือ่ สแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาว่ า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ ชื่อแต่ ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอนื่ ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ
ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อม
และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วี
ซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
และจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะ
คานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

