ธารนํ้าแข็ง (Glacier) นํ้าพุรอ้ น (Geysir) ภูเขาไฟ (Volcano) ทะเลสาบ (Iceberg)
ฉากอันสวยงามและประทับใจจากภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ตอน Die another Day และ A View to a Kill
รวมทัง้ ภาพยนตร์แอคชัน่ อย่าง Tomb Raider ได้เลือกดินแดนแห่งนี้เป็ นฉากถ่ายทํา “สาธารณรัฐไอซ์แลนด์" มีภูมปิ ระเทศและ
ธรรมชาติงดงามได้อย่างน่ าอัศจรรย์ นักเดินทางทัว่ โลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มที ่ีใดเสมอเหมือน ภูมปิ ระเทศเฉพาะตัวของ
ไอซ์แลนด์อีกอย่างหนึ่งคือธารนํา้ แข็ง (Glacier) ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% ของพื้นที่
ทัง้ หมดและมีธารนํา้ แข็งที่ใหญ่ท่ีสุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยงั มีอากาศดีบริสุทธิ์ท่ีสุดในโลก เนื่องจากใช้พลังงาน
ธรรมชาติ (นํา้ พุรอ้ นใต้ดนิ ) เป็ นส่วนใหญ่ อุณหภูมอิ บอุ่นจากอิทธิพลของกระแสนํา้ อุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่า
ไอซ์แลนด์เป็ นดินแดนแห่งธรรมชาติอนั งามพิสุทธิ์
หมายเหตุ - ช่วงที่ทะเลสาบนํ้ าแข็งเปิ ด (ICEBERG) ประมาณพฤษภาคม-ตุลาคมของทุกปี เป็ นไฮไลท์ของทัวร์อย่างหนึ่ ง ช่วง
อืน่ ไปยื่นชม และถ่ายรูปเฉยๆ
- ออกจากเมืองเรกยาวิกแล้ว เมืองอืน่ ๆ ในไอซ์แลนด์ จะเป็ นเมืองเล็กมากๆ โรงแรมที่พกั มีจาํ กัดมากๆ และน้อยมาก
โปรแกรมอาจสลับบ้างตามโรงแรมที่ได้ เป็ นประเทศที่ธรรมชาติบริสทุ ธิ์มากๆ
- โอกาสที่จะได้ชมแสงเหนื อได้มาก คือช่ วงตุลาคม-มีนาคม (ช่ วงอื่นก็มีโอกาสเช่ นกัน) และต้องเป็ นคืนเดือนมืด
หรือข้างแรมจะมีโอกาสมากกว่ าคืนพระจันทร์เ ต็มดวง หรือเกือ บเต็มดวง การกํา หนดวันเดินทางของเรา จะ
ตรวจเช็คมาก่อนแล้ว / ต้องเรียนว่ามันเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไม่มีใครรับรองได้ว่าจะมีเมื่อไหร่ โปรดอย่า
หลงเชื่อคําโฆษณาว่าได้เห็นแน่ ๆ
- ปี น้ ี (2017) ราคาทัวร์ยงั เป็ นราคาเดิม แต่ปีหน้าราคาทัวร์จะขึ้นสูงมาก
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าทีค่ อยอํานวยความ
สะดวกด้านกระเป๋ าและการเช็คอิน

วันที่สอง
00.55 น.
07.15 น.

กรุงเทพฯ – ออสโล (นอรเวย์) – เรกยาวิก (ไอซ์แลนด์) – เซลฟอสส์
ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเทีย่ วบินที่ TG 954
ถึงสนามบินกรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอรเวย์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านผ่านชมสถานทีส่ าํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานทีม่ อบ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้ งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / เดินทางสู่สนามบิน

เทีย่ ง
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14.45 น.

15.25 น.

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ออกเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก โดยสายการบินไอซ์แลนด์ แอร์ โดยเทีย่ วบินที่ FI 319 (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
40 นาที / เวลาที่ไอซ์แลนด์ชา้ กว่าแผ่นดินใหญ่ 1 ชม.) **บางกรุป๊ เป็ นสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลนส์
(SAS) ไป-กลับ แต่เวลาใกล ้เคียงกัน
ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) (เวลาช้ากว่า 1 ชัว่ โมง) กรุงเรกยาวิก
(REYKJAVIC / อ่าวแห่งควัน) แล ้วออกเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (SELFOSS / 1 ชัว่ โมง 20 นาที) นําเข้าทีพ่ กั
โรงแรม SELFOSS หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
เซลฟอสส์ - โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลี ร ์ – นํ้าพุรอ้ นเกย์ซีร ์ –
นํ้าตกกูลฟอสส์ – วิค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงแหวนทองคํา หรือ (Golden
Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัว และมา้ ไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชม
สถานทีส่ าํ คัญในประวัตศิ าสตร์ของชาติคอื ซิงเควลลิร ์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก / มรดกโลกของ
องค์การยูเนสโก เป็ นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกา สถานที่แห่งนี้มคี วามสําคัญใน
ฐานะเป็ นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตัง้ เมือ่ ค.ศ.930 และต่อเนื่องมาจนถึง
ปี ค.ศ.1789 ซิงเควลลิร ์ ตัง้ อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็ น
ทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใ หญ่ ท่ีสุ ด ในประเทศไอซ์แ ลนด์ ใกล ก้ บั คาบสมุท รเรกยาเนส
(Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์(Hengill) เป็ นจุดกําเนิดทางด้านประวัติศาสตร์และ
ทางด้านธรณี วทิ ยา เพราะเป็ นจุดที่มรี อยเลือ่ นของโลกเป็ นระยะทางไกล ระหว่างทางแวะชม
เคิรด์ ชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดบั แลว้ มีนาํ้ ท่วมขังจนเป็ นทะเลสาบกว้าง ชมนํ้ าตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS)
หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นนํา้ ตกทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ ทีเ่ มือ่ ผูม้ าเยือนไอซ์แลนด์ตอ้ ง
มาท่องเทีย่ ว ชื่อนํา้ ตกแห่ง Gullfoss มาจากคําว่า Gull ทีแ่ ปลว่าทองคําและ Foss ที่
แปลว่านํา้ ตก เมือ่ รวมกันหมายถึงนํา้ ตกทองคํา ถือเป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารนํา้ แข็งและลดระดับลงในโตรกเขา
เบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร แลว้ ไปชมนํา้ พุรอ้ นธรรมชาติ (Geysir) นํ้ าพุรอ้ น
หรือเกย์ซีร ์ ซึ่งเป็ นที่มาของคําว่ากีเซอร์ geyser ทีใ่ ช้กนั ทัว่ โลก นํา้ พุรอ้ นทีน่ ่ีพวยพุ่ง
ขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ด้วยพลังงานที่อยู่ใต้หนิ เปลือกโลก ขับเคลือ่ น
ออกมาเป็ นนํา้ พุรอ้ น ช่วยให้อากาศอบอุ่นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าส่งใช้ทวั ่
ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางผ่านพื้นทีท่ ่งุ ลาวาขนาดใหญ่ทป่ี จั จุบนั ปกคลุมด้วยมอส ให้ท่านได้แวะบันทึกภาพกับภูมปิ ระเทศ
อันแปลกตา ก่ อนเดินทางสู่เมืองวิค (VIK) ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ มีประชากรเพียง 300 คน ลอ้ มรอบไปด้วย
ภูเขา, ทุ่งหญ้า, ฝูงม้าและฝูงวัว รวมทัง้ ทิวทัศน์ของทะเลทีง่ ดงาม แวะชมหาดทรายสีดาํ และเนินเขาริมทะเลที่มี
ลักษณะเป็ นแท่งหินรู ปร่ างแปลกๆ ระหว่างทางแวะชมโบสถ์เล็กๆ สร้างในศตวรรษที่ 18 บนฟาร์มที่ตงั้ อยู่
บริเวณเนินผาสูง 500 เมตร ของโลมาทุนปุร ์ (LOMAGNUPUR) ศูนย์วฒั นธรรมของไอร์แลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม EDDA PLUS หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
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วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ

วิค – ขับสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งกลาเซียร์ –
ล่องเรือชมทะเลสาบไอซ์เบิรก์ – วิค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่ า นเปลี่ ย นพาหนะเป็ นรถขับ เคลื่ อ น 4 ล้อ เพื่ อ นํ า ท่ า นสู่
ธารนํ้ าแข็ง SKAFTAFELLSJOKULL ตื่นตากับธารนํา้ แข็งที่กว้าง
ใหญ่ สุดสายตา ที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่างใกลช้ ิด แตกต่ างอย่าง
สิ้นเชิงกับธารนํา้ แข็งในรัฐอลาสก้าทีเ่ พียงแค่มองเห็นในระยะห่างๆ สุด
ยอดการเดินทางด้วยประสบการณ์ขบั SNOW MOBILE ด้วยตัว
ท่านเองไปบนธารนํา้ แข็ง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์กนั หนาวครบชุด)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่แม่นาํ้ JOKULSA ชมสะพานแขวนทีเ่ ป็ นจุดถ่ายรูปที่มชี ่อื เสียงจุดหนึ่งของไอซ์แลนด์ (ONE
OF ICELAND’S MOST PHOTOGRAPHED SIGHTS) สู ่ทะเลสาบโจคูซา
ร ล อ น (JOKULSARLON) ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ล ะ ล า ย ข อ ง ธ า ร นํ้ า แ ข็ ง
BREIDAMERKURJOKULL ก่อให้เกิดเป็ นทะเลาบสีมรกตอันงดงาม ตัดกับสี
ขาวของก้อ นนํ้า แข็ ง ที่ ล อดกระจัด
กระจาย และมีธารนํา้ แข็งขนาดใหญ่เป็ นฉากหลัง นําท่านล่องเรือชม
ก้อนนํ้ าแข็งไอซ์เบิรก์ (ICEBERG / เรือมีเฉพาะ พ.ค. – 15 ต.ค.
เลยจากนี้ มาชมแต่ไม่ได้ลอ่ งเรือ) ขนาดต่างๆ อย่างใกล ้ชิดจนสามารถ
สัมผัสได้ดว้ ยมือ และชี้ชวนกันจินตนาการรู ปลักษณ์ของก้อนไอซ์
เบิรก์ แต่ละก้อน โดยแต่ ละก้อนที่ท่านเห็นเพียงแค่ หนึ่งในสามของ
ขนาดจริงเท่านัน้ เนื่องจากส่วนทีเ่ หลืออยู่ในนํา้ จากนัน้ ออกเดินทางกลับสู่วคิ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม EDDA PLUS หรือระดับเดียวกัน
วิค – สโกก้าฟอสส์ – บลูลากูน – เรกยาวิก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่นาํ้ ตกสโกก้าฟอสส์ (SKOGARFOSS) ทีม่ คี วามสูง 62
เมตร และชมพิพธิ ภัณฑ์พ้นื บ้าน SKOGAR FOLK MUSEUM ที่
แสดงถึงวิถชี ีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวไอซ์แลนด์ จากนัน้ แวะถ่ายรู ปกับ
นํา้ ตกเซลยาลันส์ ฟอสส์ (SELJALANSFOSS) สูง 60 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่บลูลากูน หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานทีท่ ่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพระดับโลก
และโด่งดังทีส่ ุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเทีย่ วกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมา
เยือนสถานทีแ่ ห่งนี้ เชิญท่านอาบนํา้ แร่ธรรมชาติเพือ่ การบํารุง ผิวพรรณ ผ่อน
คลายไปกับ Stream & Sauna เพือ่ การพักผ่อนอย่างแท้จริง จากนัน้ เดินทาง
ไปเรกยาวิก
นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON SAS หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
การเข้าบลูลากูน เป็ นแพคเก็จทีร่ วมผ้าขนหนู อาบนํา้ แล ้ว (กรุณานําชุดว่ายนํา้ ไปด้วย) และขอเรียนแนะนําให้ท่าน
ไปซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวต่างๆ ของบลูลากูนในสนามบินเคฟลาวิก เพราะไม่ตอ้ งเสียเวลาทําคืนภาษี
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เรกยาวิก - ล่องเรือชมปลาวาฬ – เพอร์ลนั - เรกยาวิก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของกรุงเรกยาวิก ชมโบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ท่ีสูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง ที่เมื่อขึ้นไป
ด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิกโดยรอบโบสถ์น้ ีมคี วามสําคัญในฐานะเป็ น
ศาสนสถาน เป็ นสถาปัต ยกรรมที่ มี เ อกลัก ษณ์ สถาปนิ ก กุ ด โยน (Guðjón
Samúelsson) ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง
38 ปี คือตัง้ แต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ. 1945 จนกระทัง่ แลว้ เสร็จในปี ค.ศ.1986 แลว้ นํา
ท่านไปชมสถานที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มเี รื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ชาติอนั น่ าสนใจ เคยใช้เป็ นที่รบั รองและจัดเลี้ยงผูน้ าํ 2 ประเทศมหาอํานาจผูย้ ่งิ ใหญ่อเมริการัสเซีย ในการยุตสิ งครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ ศาลาเทศบาลเมือง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย
นําท่านเข้าสู่ศูนย์นิทรรศการปลาวาฬในเรกยาวิก เพือ่ ให้ท่านได้สนุกไปกับกิจกรรม “ล่องเรือชมปลาวาฬ” เป็ น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดู วาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ หรือในสําเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี
(Minke) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา 2 - 2½ ช.ม. (บนเรือมีชุดกันหนาว
ให้บริการ) ได้เวลานําท่านไปชมเพอร์ลนั (Perlan) เป็ นสถานทีม่ เี อกลักษณ์
โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิกอิงกิมูนดู ร ์ เป็ น
ผู อ้ อกแบบอาคารรู ปทรงคลา้ ยลู กโลกครึ่งวง ตัง้ อยู่บนฐานที่คลา้ ยถังนํา้
มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่นแบ่งเป็ นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้าน
ไอศกรีม, พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ไวกิ้ง และร้านขายของทีร่ ะลึก
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หมายเหตุ หากอากาศไม่ดจี ะไม่ลอ่ งเรือชมปลาวาฬ แต่จะหาทีท่ ่องเทีย่ วอืน่ ทดแทน (ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูหนาวไม่มลี อ่ งเรือ)

วันที่หก
เช้า

วันที่เจ็ด
07.45 น.
12.45 น.
13.30 น.
บ่าย

19.30 น.

เรกยาวิก – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน (บริการอาหารเช้าแบบกล่อง)
ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินของไอซ์แลนด์แอร์ เทีย่ วบินที่ FI 204
ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก เจ้าของชื่อ “สวรรค์แห่งเมืองท่า”
นําท่านเข้าสู่ตวั เมืองโคเปนเฮเก้น (เวลาช้ากว่า 1 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพือ่ เป็ นทีร่ ะลึกฝากคนทางบ้านทีถ่ นนสตรอยเก็ต (STROGET) ย่านช้อปปิ้ งชื่อ
ดังของโคเปนเฮเก้น ซึง่ เต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิดรวมทัง้ ห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือใช้เวลา
ว่างเข้าไปเดินชมสวนสนุกทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ทีเ่ ก่าแก่และคลาสสิกของยุโรปได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม IMPERIAL หรือระดับเดียวกัน
** ประเทศไอซ์แลนด์ ไม่มอี ะไรให้ซ้อื จริงๆ นอกจากของทีร่ ะลึก และครีมต่างๆ ทีบ่ ลูลากูน ซึง่ แพงมาก
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วันที่แปด
เช้า

14.25 น.

โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่ า นชมกรุ ง โคเปนเฮเก้น ถ่ า ยภาพกับ จัตุ ร ัส หน้า พระราชวัง
อมาเลียนบอร์กที่งดงาม ปัจจุบนั ยังเป็ นที่ประทับของพระราชวงศ์แห่ง
เดนมาร์ก จากนัน้ ชมนํา้ พุแห่งราชินีเกฟิ ออน ทีก่ าํ ลังลงแส้โคถึกทัง้ 4
เพือ่ ลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็ นประเทศเดนมาร์ก ตามตํานานการสร้าง
ประเทศ ก่อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ล เมอร์เมด” อนุสาวรียเ์ งือกน้อย
จากเทพนิยายรักอันลือลันของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สนั จากนัน้ เดินทางสู่สนามบิน ทําเรื่องขอคืนภาษี
และเช็คสัมภาระ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 951

วันที่เก้า
06.00 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
        แกรนด์ไอซ์แลนด์-นอรเวย์-เดนมาร์ค B / 9 วัน ...21/08/17

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็ก 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
เด็ก 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

.-บาท
.-บาท
.-บาท
.-บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมู่คณะสายการบินไทย และค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.*สายการบิน
ไอซ์แลนด์แอร์ หรือสายการบินอืน่ ภายในยุโรป ท่านละ 23 กก.
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
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อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ปัญหาการจราจร ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,200 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
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**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย/ เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่า (จํานวน 1 ชุด) ยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์ก ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ / ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องไปแสดง
ตน ณ ศูนย์รบั คําร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. / 13.00-15.00 น. โทร. 02-1187006
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างทีย่ งั ไม่ประทับตรา 4 หน้าขึ้นไป) โปรด
ตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จํานวน
2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านัน้ ) **ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน อัดจากฟิ ลม์ หรือโพลารอยด์เท่านัน้
(หน้าตรง เน้นใบหน้า ไม่เน้นลําตัว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน อัดจากฟิ ลม์ หรือโพลารอยด์เท่านัน้
** รูปถ่าย ควรไปถ่ายรูปในวันยื่นวีซ่าที่ศูนย์ฯ จะได้ขนาดที่ถกู ต้อง**
3. หลักฐานการงาน(จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใช้ช่อื ของแต่ละสถานฑูต)
 พนักงานบริษทั ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท
่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางาน
และวันเดินทาง (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันทีย่นื วีซ่า)
 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่ งจากต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (พร้อมระบุวน
ั ที่เดินทาง) กรณีเกษียณอายุ
ใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการบํานาญ
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ ส่วน กรณี ไม่จดทะเบียน
ใช้เอกสารการเสียภาษี (สําเนาหนังสือรับรองบริษทั มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชน
ั้ เรียน (อายุไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันที่ย่นื วีซ่า)
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4. หลักฐานการเงิน (จดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละ
สถานฑูต)
- กรณีมบี ญั ชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่รบั กระแส
รายวัน) และถ่ายสําเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชีเป็ นยอดปัจจุบนั ก่อนถึงวันนัดยื่นวีซ่า 15 วัน)
- กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว ให้บุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวทําหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษ และระบุวา่ จะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสําเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับเป็ นยอดปัจจุบนั )
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีทอ่ี ายุตาํ ่ กว่า 18 ปี
7. สําเนาใบสําคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีทส่ี มรสแล ้ว หรือหย่าแล ้ว)
8. สําเนาใบสําคัญเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
9. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีทเ่ี ด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ
เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทําทีเ่ ขต หรืออําเภอเท่านัน้ พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
หมายเหตุ
1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเขา้ ประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล ้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
3. กรณี ท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแลว้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่า
จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับ
เงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

