ICE LAND 7 DAYS
ชมแสงเหนือ ในดินแดนมหัศจรรย์ - แช่น้ำแร่บลูลำกูน
โกลเด้นเซอเคิล - ซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – วิก
ขับรถสโนว์โมบิล – สโกกำร์ฟอสส์
โดยสำยกำรบิน เอทิฮด
ั แอร์เวย์

กำหนดกำรเดินทำง
มีนำคม

25 – 31 มี.ค. 2560

99,900.-

เมษำยน

01 – 07 เม.ย. 2560

99,900.-

08-14 เม.ย. 2560

106,900.-

บริษทั ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จำกัด 99/37 หมูท่ ี่ 4 หมูบ่ ำ้ นนนทรี รีเจ้นท์ ถ.รำชพฤกษ์ ต.มหำสวัสดิ์ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
NICE HOLIDAY CO., LTD. 99/37 Moo 4, Nontree Regent Village, Pajapruk Road, Tumbol Mahasawat, Bangkruai, Nonthanburi 11130
Tel: (662) 489 4991-5 Fax: (662) 489 4996 E-Mail: ob@niceholidaytour.net / info@niceholidaytour.net www.niceholidaytour.net

วันแรกของกำรเดินทำง
15.00 น.

กรุงเทพฯ – อำบูดำบี

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจ
เอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินเฮทิฮัด (EY) ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว Q

18.05 น.

ออกเดินทางสู่ สนำมบินกรุงอำบูดำบี ประเทศสหริฐอำหรับเอมิเรสต์โดยสำยกำรบินเอทิฮดั เทีย่ วบินที่ EY 405

22.05 น.

เดินทางถึงสนำมบินอำบูดำบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ส องของกำรเดินทำง

อำบูดำบี - ดุส เขนดอร์ฟ - เรคยำวิก - เฮลล่ำ

02.10 น.

ออกเดินทางสู่ สนำมบินเมืองดุส เซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน โดยสำยกำรบินเอทิฮัด เทียวบินที่ EY 023

07.20 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองดุส เซลดอร์ฟ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

10.15 น.

ออกเดินทางสู่ สนำมบินเมืองเรคยำวิก ประเทศนอร์เวย์โดยสำยกำรบินแอร์ เบอร์ลิน เที่ยวบินที่ AB3928

11.50น.

เดินทางถึง สนำมบินกรุงเรคยำวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอ'ส์แลนด์เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลก
เหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้ นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หล้งผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ BLUE LAGOON สถานที่อาบน้าแร่ขนาดใหญ่ และมีซื่อเสียงที่สุดในโลก เป็น บ่อน้าร้อนที่มีแร่ธาตุ
ต่างๆ มากมาย ซื่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง อิสระให้ท่านแช่ตัวในสระ ธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ
เดินทาง (มีบริกำรผ้ำเช็ดตัวรวมอยูใ่ นค่ำทัวร์ และมีชดุ ว่ำยนำ้ ให้เช่ำ สำหรับท่ำนทีไ่ ม่ได้เตรียมไปเอง)

ค่ำ

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เฮลล่ำ รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านเช้าสู่ที่พักโรงแรม STRACTA HOTEL หรือเทียบเท่า

บริษทั ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จำกัด 99/37 หมูท่ ี่ 4 หมูบ่ ำ้ นนนทรี รีเจ้นท์ ถ.รำชพฤกษ์ ต.มหำสวัสดิ์ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
NICE HOLIDAY CO., LTD. 99/37 Moo 4, Nontree Regent Village, Pajapruk Road, Tumbol Mahasawat, Bangkruai, Nonthanburi 11130
Tel: (662) 489 4991-5 Fax: (662) 489 4996 E-Mail: ob@niceholidaytour.net / info@niceholidaytour.net www.niceholidaytour.net

วันที่ส ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

เฮลล่ำ - วงกลมทองคำ -ฃับสโนว่โมบิล- เฮลล่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ วงกลมทองคำ (GOLDEN CIRCLE) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอช์แลนด์ต้องไม่พลาด ที่จะมาท่องเที่ยว
และแวะซม อุทยำนแห่งชำติธงิ เวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK) อยู่ ทางด้านตะวันออกชองเรคยาวิค เป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกชองไอช์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่
อันเป็นมรดกชองซาวโลก ในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกชองแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The
Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเชา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้า ลาธาร นั้าตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดชอง ประเทศ ซมรอยแตกชอง
เปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกัน อยู่ตลอดเวลา ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่
น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) นั้าตกที่'ได้'รัน การกล่าวชานว่าเป็นนั้าตกที่สวยงามที่สุดในไอช์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่า
สวยงามกว่านั้าตกไน แองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นนั้าตกมีซื่อแห่งหนึ่งในจานวนสถานที่ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งชองประเทศ นี้
จากนั้นนาท่านซม น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น้าพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ชอง ไอช์แลนด์ มีความร้อนประมาณ
400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตนี้าพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 พุ่ตทีเดียว แต่นาเสียดายที่ในปิจจุบันไม่เป็น
เช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยัง สามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 - 1 0 0 ฟุต ทุ ก ๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดซม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ GEYSIR HOTEL

บ่าย

เพื่อนาท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้าแข็ง ด้วยการ ขับขี่รถสโนว์โมบิล ตะลุยไปในทุ่งน้าแข็ง Langjokull
ตื่นตากับธารน้าแข็งกว้างใหญ่สุดสายตาที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่าง ใกล้ชิดชึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับธารนั้าแข็งในอลาสกัา
ที่ท่านเพียงแค่มองเห็นในระยะห่างๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม STRACTA HOTEL หรือเทียบเท่า

บริษทั ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จำกัด 99/37 หมูท่ ี่ 4 หมูบ่ ำ้ นนนทรี รีเจ้นท์ ถ.รำชพฤกษ์ ต.มหำสวัสดิ์ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
NICE HOLIDAY CO., LTD. 99/37 Moo 4, Nontree Regent Village, Pajapruk Road, Tumbol Mahasawat, Bangkruai, Nonthanburi 11130
Tel: (662) 489 4991-5 Fax: (662) 489 4996 E-Mail: ob@niceholidaytour.net / info@niceholidaytour.net www.niceholidaytour.net

วันที่ส ี่ของกำรเดินทำง
เช้ำ

เฮลล่ำ - โจกุลซำลอน - สกำฟตำเฟล - วิค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทาง เลาะเลียบขนาบไปกับธารนั้าแข็งพันปีรัทนาโจกุล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

ผ่านซมทะเลสาบธารนั้าแข็งที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไอช้แลนด์ ที่ซื่อว่า ทะเลสำบธำรน้ำแข็งโจกุล ซำลอน (JOKULSARLON
GLACIER LAKE) ทีเ่ กิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1934-1 935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ในปิจจุบันกิน
พื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ ลึกของนั้าถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน้าแข็งโจกุลสาลอน จึงได้ซื่อว่าเป็นทะเลสาบมี
ลึกเป็นอันตับ สองของประเทศไอซ์แลนด์ แล้วนาท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำติสกำฟทำเฟล (SKAFTAFELL NATIONAL
PARK) หนึ่งใน ผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่ งนี้ให้ สวยงามหาที่ใดเหมือนอันรวมไว้ซึ่ง ธรรมชาติอัน
แปลกตาหลายสิ่งอยู่ที่เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสูงเลียดพีาที่มีห็มะปกคลุมทั้งปี ธารน้าใส ชึ่งไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระ
อันอุดมสมบูรณ์ด้วยตันเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้ หลากหลายสายพันธุบานสะพรั่งในฤดูดอกไม้ผ ลิของแต่ละปี ชมมวลลาวา
ขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่ เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆท่าให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
อันนาทึ่ง จนเช้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่ เป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า มีขนาดเท่ากับธารน้าแข็งทั้งหมดใน
ทวีปยุโรปรวมกัน และขนาด ความหนามากที่สุดหนาประมาณ 1,000 เมตร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เดินทางสู่ หมู่บ้ำนวิก (VIK)
หมู่บ้านเล็กๆทางใต้ของไอข์แลนด์ ที่มีรายซื่อใน การจัดอันดับขายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมาก
ที่สุดในไอข์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ขายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่นามหัศจรรย์ที่นาไปซมเป็นอย่างยิ่ง

คำ่

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม KATLA HOTEL หรือเทียบเท่า

บริษทั ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จำกัด 99/37 หมูท่ ี่ 4 หมูบ่ ำ้ นนนทรี รีเจ้นท์ ถ.รำชพฤกษ์ ต.มหำสวัสดิ์ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
NICE HOLIDAY CO., LTD. 99/37 Moo 4, Nontree Regent Village, Pajapruk Road, Tumbol Mahasawat, Bangkruai, Nonthanburi 11130
Tel: (662) 489 4991-5 Fax: (662) 489 4996 E-Mail: ob@niceholidaytour.net / info@niceholidaytour.net www.niceholidaytour.net

ว้นที่ห้ำของกำรเดินทำง
เช้ำ

วิค - สโกกำส์ - เซลจำลนต์ฟอสส์ - เรคยำวิค

รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน แวะถ่ำยรูปควำมสวยงำมที่แปลกตำซองหำดทรำยสีดา อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึก กร่อนของหินลาวา และแนว
หินบะขอลด์ เป็นหินอัคนีที่พบได์โดยทั่วไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของ ลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และ
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองสโกท้ำ (SKOGAR) ท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย SOUTH SHORE ประเทศ
ไอข์แลนด์มีซื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพส้งงานความร้อนใต้พิภพซึ่งเป็นพลังงานที่ถูก นามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงท่าให้
ประเทศแห่งนี๋ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนามาใซในต้านสาธารณูปโภค นาท่าน
แวะถ่ำยภำพท้บนำ้ ตกสโคกำร์ ฟอสล์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งนั้าตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นนี้าตก
ที่สูง ที่สุดทางภาคใต้ของไอข์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอข์แลนด์ ความใหญ่โตของนั้าตกนี้ ทา ให้ต้องยืนห่างพอสมควร
เพื่อจะได้เห็นนี้าตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ท่า ให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เหินไต้อย่างซัดเจน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางรัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

นาท่านเดินทางสู่เมือง เรคยำวิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์ แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับ ขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดย
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเขอร์เคิลมากนัก นำท่ำน ถ่ ำ ย ภ ำ พ ค ว ำ ม ง ำ ม ข อ ง โ บ ส ถ์ ป ร ะ จำ เ มื อ ง โ บ ส ถ์ ฮั ล ถ์
ก รี ม ล คิ ร์ ค ย ำ (HALLGRI MSKIRKJA) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5
เมตร สร้างตามแบบสถาปิตยกรรมแนวอิมพราสซั่นนิล เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ป1ี 945 แล้วเสร็จ ปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของ
โบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (LEIFR EIRIKSSON) ยืน ตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาลตรีใอซ์แลนด์ถือว่า
วาเสฟร์เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรก ที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึง กรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้
สหรัฐอเมริกามอบ ให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปีรัฐสภาของไอซ์แลนด์จากนั้นนาท่าน ชมเพอร์
แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาริก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูง
เท่ากับอาคาร 5 ชั้ น จ า ก พื้ น ดิ น 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาด ใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้าย ลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่
คล้ายลังน้าฃนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่ มองเห็นได์ในระยะไกล โดดเด่น Perlan ในภาษาใอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl
ที่ แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้ จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคยาริก น้าท่านไป ชมสถานที่
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สาคัญอีกแห่งหนึ่งคือ HOFDI HOUSE บ้านทีม่ ีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอัน น่าสนใจ เคยไช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง
ผู้นา 2 ประเทศ มหาอานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น น้าท่านผ่านซมรัฐสภาของซาวไอซ์แลนด์และศาลาเทศบาลเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
แล้วน้าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND REYKJAVIK หรือเทียบเท่า

วันที่หกฃองกำรเดินทำง

เรคยำวิค - ดุส เซนดอร์ฟ - อำบูดำบี

เช้ำ

รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.

น้าท่านเดินทางสู่ส นำมบินเมืองเรคยำวิค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.35น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์เบอร์ลินเที่ยวบินที่ AB3929

16.55น.

เดินทางถึงเมืองดุส เซลดอร์ฟ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

21.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์ เบอร์ลิน เที่ยวบินที่ AB7460

วันที่เจ็ดซองกำรเดินทำง

อำบูดำบี - กรุงเทพฯ

05.50 น.

เดินทางถึงกรุงอำบูดำบี เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

10.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY404

20.05 น.

ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...สวัสดี
*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นีซ้ นึ่ อยูก่ บั สภำวะของเงินบำททีไ่ ม่คงที่
กำรเปลีย่ นแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงนี้ ทำงบริษทั ฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็นสำคัญ ***
หมายเหต : การยื่นวีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตเดนมาร์ก ทุกท่าน

บริษทั ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จำกัด 99/37 หมูท่ ี่ 4 หมูบ่ ำ้ นนนทรี รีเจ้นท์ ถ.รำชพฤกษ์ ต.มหำสวัสดิ์ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
NICE HOLIDAY CO., LTD. 99/37 Moo 4, Nontree Regent Village, Pajapruk Road, Tumbol Mahasawat, Bangkruai, Nonthanburi 11130
Tel: (662) 489 4991-5 Fax: (662) 489 4996 E-Mail: ob@niceholidaytour.net / info@niceholidaytour.net www.niceholidaytour.net

ค่ำทัวร์ต่อท่ำน (25-31 มีนำคม 2560 /1-7 เมษำยน 2560)
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) เริม่ ต้น ท่ำนละ

99,900.-

พักเดีย่ วเพิม่ จ่ำยเพิม่ อีกท่ำนละ

12,000.-

ค่ำทัวร์ต่อท่ำน (08-14 เมษำยน 2560)
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) เริม่ ต้น ท่ำนละ
พักเดีย่ วเพิม่ จ่ำยเพิม่ อีกท่ำนละ

106,900.12,000.-

หมำยเหตุ : กำรยืน่ วีซำ่ จะต้องแสดงตน ณ สถำนทูตเดนมำร์ก ทุกท่ำน
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 40,000 บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ค่ำบริกำรรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-ดุสเซนดอร์ฟ-เรคยาวิก-ดุสเซนดอร์ฟ-อาบูดาบี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด / สายการ
บินแอร์ เบอร์ลิน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า สาหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแล้วหักท่านละ 2,600 บาท)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายในยุโรป ไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชานาญ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7
กิโลกรัม
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ค่ำบริกำรไม่รวม
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ วันละ 9 ยูโรต่อวัน ( วัน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษใน
ร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าจัดทาเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
กำรยกเลิก และกำรเปลีย่ นแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือ
เทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจาที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อมูลเกีย่ วกับวีซำ่
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่าย
ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลีย่ นคานาหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอม
ให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
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- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงใน
บัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี)
ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจา ต้อง
เตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
- ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร
- (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการยื่นที่เป็นภาษาไทย จะต้องแนบเอกสารที่เป็นการแปลเป็นภาอังกฤษจากศูนย์การแปลพร้อมตราประทับรับรอง
จากบริษัทฯ ที่จดทะเบียนการแปลอย่างถูกต้อง) หากลูกค้าไม่สะดวกทาการแปลเองทางบริษัทฯ จะทาการส่งแปลให้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นฉบับละ
300 บาท.เงื่อนไขอื่นๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท
ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็น
ที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานัก
อยู่ในประเทศไทย
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
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