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INSPIRED BY ICELAND 8 วัน
เมืองเรคยาวิก - หมู่บา้ นวิก – โจกุลซาลอน - หาดทรายดา REYNISFJARA อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์ - น้าตกกุลล์ฟอสส์ – น้าพุรอ้ นกียเ์ ซอร์ โบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยา - บลูลากูน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย-ฟิ นแลนด์)
20.00 น. พร้อมกัน ณ สู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ผู โ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมบริ การติดป้ายชื่อพร้อมริ บบิ้นให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
23.50 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 144 สายการบินฟิ นน์แอร์ (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเรคยาวิก – หมู่บา้ นวิก – น้าตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น้าตกสโกการ์
(ฟิ นแลนด์-ไอซ์แลนด์)
05.20 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
07.45 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 991 สายการบินฟิ นน์แอร์
09.35 น. ถึงสนามบิน เมื องเรคยาวิ ก ประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู ่
หมู่บา้ นวิ ก หมู บ่ า้ นเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ท่ มี รี ายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่ อปี 1991 เป็ น
หมูบ่ า้ นที่มฝี นตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้วา่ จะไม่ใช่ชายหาดที่ดที ่ สี ุ ดแต่กเ็ ป็ นสถานที่น่ามหัศจรรย์ท่ นี ่าไปชมเป็ นอย่าง
ยิ่ง
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู ่ น้ าตกเซลจาลันต์ฟอสส์ เป็ นหนึ่ งในน้าตกที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้า ตกมีความสู งประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) แวะถ่ายภาพกับน้า ตกชื่อดังเสร็จ
แล้ว นาท่านเดินทางต่อไปยัง น้าตกสโกการ์ เพื่อเที่ยวชมและแวะถ่ายภาพน้าตกที่มคี วามสู งถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสส์ได้
ชื่อว่าเป็ นน้าตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ ด้วยภาพของม่านน้า สีขาวขนาดใหญ่ท่ ที รงพลัง ไหลเทลงมาสู ่พ้ ื นเบื้อง
ล่างตัดกับลานกว้างและโขดหินด้วยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีดาที่เกิดจากเถ้าถ่านลาวา จากนั้น
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hotel Kria หรื อระดับเดียวกัน
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อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – โจกุลซาลอน – ธารน้าแข็งพันปี
(ไอซ์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ จนเข้าสู เ่ ขต
อุ ทยานฯที่ใหญ่ท่ สี ุ ดเป็ นอันดับ 2 ตัง้ อยู ใ่ ต้ธารน้าแข็งที่ใหญ่ท่ สี ุ ดเรียกว่าวาตนาเยอคู ตล์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300
ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้าแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู ่ โจกุลซาลอน ธารน้าแข็งพันปี อันเป็นที่รูจ้ กั กันเป็ น
อย่างดีว ่า เป็ นทะเลสาบธารน้ าแข็ง ที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในไอซ์แลนด์ ปรากฏขึ้นครั้ง แรกในช่ว งปี ค .ศ.1934 -1935 และค่อ ยๆ
ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ข้ ึนเรื่ อยๆ ปั จจุบนั กินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้าถึง 200 เมตร ได้ช่ ือว่าเป็ น
ทะเลสาบที่ลึกเป็ นอันดับสองของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่น่ ีจะเห็นน้าแข็งก้อนใหญ่ ๆ ที่ละลายลงมาจากภู เขา
น้าแข็งด้านบน และไหลลงสู ท่ ะเล บางครั้งอาจเห็นนกทะเลสีดาที่ริมฝั่งทะเลตรงปลายเชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่
มีช่ ือเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagulls บางครั้งอาจจะได้เห็นสิงห์โตทะเลที่ดาผุ ดดา
ว่ายบริ เวณนั้น
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hotel Kria หรื อระดับเดียวกัน
หาดทรายดา REYNISFJARA BLACK SAND BEACH - Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั ง่ ทะเล
(ไอซ์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเที่ยว หาดทรายดา REYNISFJARA BLACK SAND
BEACH แห่งไอซ์แลนด์ เป็ นหาดทรายดาที่สวยที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์
ตัง้ อยู ห่ ่างจากหมู บ่ า้ นเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศ บนชายหาดเต็มไปด้วย
กรวดสีดาสนิ ทเป็ นตะกอนเม็ดทรายสีดาที่สะสมตัวกันบริ เวณชายหาด เมื่อ
มองดู ระยะไกลเหมือนดินสีดา นับเป็ นชายหาดที่แปลกตามาก หาดทรายนี้
เกิดขึ้นจากการสึ กกร่อนของหิ นลาวาและแนวหิ นบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไป
สะสมตัวบริ เวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มคี วามหนาแน่นและทนทานต่อการ
แตกสลายผุ พงั ติดกับหาดทรายดานี้มแี ท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยม
เรียงซ้อนกันเป็นชัน้ ๆ อยูเ่ ป็นจานวนมาก ราวกับเป็นปฏิมากรรมที่ตงั้ ใจสร้างขึ้นมา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู ่ Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั ง่ ทะเล จุ ดเด่น
ของที่น่ ีคือตรงปลายสุ ดของแหลม เป็นจุดที่หน้าผาถูกน้าทะเลกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงใหญ่ ขนาดที่เรื อสามารถแล่นผ่านได้
เลย ชื่อ Dyrhólaey มีท่ มี าจากเจ้าก้อนหิ นเป็ นโพรง (Dyrhólaey แปลว่า door-hole) จากจุ ดนี้ หากเรามองไปทางทิศ
เหนื อเราจะเห็นธารน้าแข็ง Myrdalsjokull หากมองไปทางฝั่งตะวันออกคือกลุม่ หินลาวา Reynisdrangar และหากมองไป
ฝั่งตะวันตก จะเห็นชายหาดที่ทอดตัวยาวไกล จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมื องเรคยาวิ ก เป็ นเมื องหลวงของประเทศ
ไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตงั้ อยูใ่ กล้กบั ขัว้ โลกเหนื อมากที่สุด โดยตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทาเล
ที่ตงั้ อยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Fosshotel Reykjavik หรื อระดับเดียวกัน
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นาท่านออกตามล่าหา “แสงออโรร่า” (AUROLA LIGHT) หรื อแสงเหนื อ ซึ่ งเป็ น ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ท่ามกลางทุง่ หิมะในคืนที่มืด มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี ซึ่งสามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขัว้
โลกเท่านั้น ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู ท่ ่ พี กั (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศและค่า KP
ในขณะนัน้ ด้วย)
อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์ – น้าตกกุลล์ฟอสส์ - น้าพุรอ้ นกียเ์ ซอร์
(ไอซ์แลนด์)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลี ร ์ อยูท่ างด้านตะวันออกของ
เรคยาวิค เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตัง้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928 ถู กขึ้นทะเบียนจากองค์การยู เนสโก
(UNESCO) ว่าให้เป็ นสถานที่อนั เป็ นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของ
แผ่นดินที่ย่ งิ ใหญ่ท่ สี ุ ดในโลก แล้วยังมีภูเขา ทุง่ ลาวา หุ บผา ถา้ ลาธาร น้าตกและทะเลสาบที่ใหญ่ท่ สี ุ ดของประเทศ ชมรอย
แตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่ องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยูต่ ลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคาร
รัฐสภาอันเก่าแก่ตงั้ แต่ปี 930 อิสระให้ทา่ นถ่ายภาพและเที่ยวชมความงดงามตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ น้ าตกกุลล์ฟอสส์ น้าตกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ น
น้าตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้วา่ สวยงามกว่าน้าตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็ นน้าตกมีช่ ือแห่ง
หนึ่ งในจานวนสถานที่ ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่ งใน 3 สถานที่ท่ ปี ระเทศไอซ์แลนด์จดั ให้อยู ่
ใน “วงกลมทองคา” (Golden Circle) ที่เมื่อผู ม้ าเยือนไอซ์แลนด์ตอ้ งไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว น้าตกแห่ง Gullfoss มี
ความหมายว่า น้ า ตกทองค า เนื่ องจากเมื่ อละอองน้ า
ปะทะกับ แสงแดดแล้ว จะสะท้อ นแวววาวออกมาเป็ นสี
ทองอร่ า ม และปรากฏเป็ น รุ ้ง กิ น น้ า ให้พ บเห็นแก่ผูม้ า
ท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็ นภาพที่อลังการสวยงามสมคาเล่าลือ
จากนั้ น น าท่า นชม น้ า พุ ร อ้ นกี ย ์เ ซอร์ มีค วามร้อ น
ประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ ง่ ขึ้นมาจากใต้ดิน ใน
อดีตน้ า พุ ร ้อ นสามารถพุ ่ง ได้สู ง ถึ ง 200 ฟุ ต แต่น่ า
เสี ย ดายที่ใ นปั จ จุ บ ัน ไม่เ ป็ น เช่น นั้ น อีก แล้ว แต่ก ็ย ัง
สามารถพุ ง่ ได้มากสุ ดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5
นาที นั บ เป็ น หนึ่ งในความมหัศ จรรย์ท างธรรมชาติอ ีก
แห่งหนึ่ งที่ไม่ควรพลาดชม
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Fosshotel Reykjavik หรื อระดับเดียวกัน
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เมืองเรคยาวิก – โบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยา - อนุสาวรียข์ องเลฟร์ อีริกสัน – บลูลากูน – อาบน้ าแร่ (ไอซ์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น
นาท่านเที่ยวชม เมืองเรคยาวิ ก เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์
เป็นเมืองหลวงที่ตงั้ อยูใ่ กล้กบั ขัว้ โลกเหนื อมากที่สุด โดยตัง้ อยูไ่ ม่ไกล
จากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า โบสถ์
ฮัล ล์ก รี ม สคิ ร ์ค ยา เป็ น โบสถ์ท างศาสนาคริ สต์ท่ ีสู ง ที่สุ ด ใน
ไอซ์แลนด์ เป็ นจุ ดที่สูงอีกจุ ดหนึ่ งของเมื องที่เมื่ อขึ้นไปด้านบนจะ
มองเห็ น ทัศ นี ย ภาพของกรุ งเรคยาวิ ก ได้โ ดยรอบ โบสถ์น้ ี มี
ความส าคัญ ในฐานะที่เ ป็ น ศาสนสถาน เป็ น สถาปั ต ยกรรมที่มี
เอกลักษณ์สถาปนิ กกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็ นผู อ้ อกแบบ
สถาปั ตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่ นิ สท์ ซึ่งใช้เวลาการก่อสร้างถึง 38 ปี
บริ เวณด้านหน้าของโบสถ์ยงั มี อนุ สาวรียข์ องเลฟร์ อีริกสัน ยืน
ตระหง่านอยูเ่ บื้องหน้า โดยอนุ สาวรียน์ ้ ีสหรัฐอเมริ กามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่ องในโอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี
จากนั้นนาท่านไปชมสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งคือ Hofdi House บ้านที่มเี รื่ องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอนั น่าสนใจ
เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอานาจผูย้ ่ งิ ใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นาท่านผ่านชม รัฐสภาของชาว
ไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาเดินทางสู ่ เมืองกรินก์วิก เพื่อนาท่านสู ่ บลูลากูน แหล่งน้าพุ รอ้ นที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ เป็นเขตที่มกี ารเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดิน มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ ง การเคลื่อนตัวนี้
ทาให้น้าในบ่อร้อนขึ้นและมีไอน้าระเหยขึ้นมา เป็นสถานที่อาบน้าแร่ขนาดใหญ่และมีช่ ือเสียงที่สุดในโลก เป็ นบ่อน้าร้อนที่มี
แร่ธาตุ อุดมสมบู รณ์หลายชนิ ด ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่ง
ปลั่ง เชิญ อิส ระตามอัธ ยาศัย ให้ท า่ นแช่ตวั ในสระธรรมชาติ
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้าด้วย
โคลนสีขาวของบลู ลากู นที่ทาให้ผิวพรรณผ่อ งใสเรี ยบลื่นขึ้ น
ตัง้ แต่ครั้งแรก ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหลากชนิ ดของบลู ล ากูนเป็ น
สิ นค้ายอดนิ ยมของผู ไ้ ปเยือน (มี บริ การผ้าเช็ ดตัว โคลนสี
ขาวส าหรับ พอกหน้า ) กรุ ณ าเตรี ย มชุ ด ว่ า ยน้ า หมวก
คลุ ม ผมไปด้ว ยและอนุ ญ าตให้ล งได้เ ฉพาะชุ ดว่ า ยน้ า
เท่านั้น หากไม่ได้นาไปสามารถใช้บริ การเช่าชุดว่ายน้ า
ได้ที่บลูลากูน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ Fosshotel Reykjavik หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
เช้า
10.25 น.
15.55 น.
16.50 น.

สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค – เมืองเฮลซิงกิ
(ไอซ์แลนด์-ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู ่ สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค
ออกเดินทางสู ่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY992 สายการบินฟิ นน์แอร์
เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AY141 สายการบินฟิ นน์แอร์ (บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ม
บนเครื่ องบิน)
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
(ฟิ นแลนด์-ไทย)
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************************
ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์แสงเหนื อ NORTHERN LIGHT
เป็ นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้ โลกเหนื อในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์
เคิล โดยมีประเทศไอซ์แลนด์ รวมอยู่ดว้ ย โดยจะเห็นได้ชดั เจนในช่วงเวลาฟ้าเปิ ดและอยู่ในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง
ธันวาคม

5-12 ธ.ค. 2561

มกราคม

16-23 ม.ค. 2562

กุมภาพันธ์

13-20 ก.พ. 2562

109,000
109,000
109,000

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
25,000

บาท
บาท
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กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
***ข้อกาหนดสายการบิน***
ผูโ้ ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่านัน้ และน้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23
กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถื อติดตัวขึ้ นเครื่อง [Carry-on Baggage] น้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 8 กิโลกรัม

ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่สามารถเข้าพักที่
เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)

ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าแปลเอกสารส่วนตัวในการยื่นวีซา่ เชงเก้นตามที่สถานทูตกาหนด (กรณี ที่ทางสถานทูตเรียกขอเอกสารภาษาอังกฤษ)

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
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เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 40,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มคี ุ ณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกัน
และอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวี ซ่า)
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุ ม่ เชง
เก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ วจานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุ บนั , วัน
เดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุ โรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนด
กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสื ออกจากธนาคาร
พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรื อออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงิน
สม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
ในกรณี เป็ น Sponser ให้กนั ในครอบครัวหรือญาติกนั
- ผูท้ ี่รบั รองค่าใช่จ่ายให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผู ร้ ่วมเดินทาง หรื อ ผู ท้ ่ ใี ห้ออกค่าใช้จา่ ยให้
- ผูท้ ี่ให้รบั รองค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน

8.

กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ รายชื่อผู ้
เดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
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9. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
10. กรณีท่ เี ด็กอายุ ต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และ
บุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมี
นายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
11. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
12. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง หากสถานทู ตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของสถานฑู ตฯ
เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
14. เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่มีการรับรองค่ าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางให้ผูอ้ ื่ นโดยไม่ ใช่ ตนเอง จะต้องขอ BANKGARUNTEE ที่
ออกเป็ นสปอร์นเซอร์ ให้กบั ผูท้ ี่ถกู รับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง 6 เดื อนยื่ นคู่กนั พร้อมกับผูท้ ี่ ถูก
รับรองค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกัน
15. การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้
** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมฉบับละ 500 บาท **

We’re ONE CENTER

