ธารนํ้าแข็ง (Glacier) นํ้าพุรอ้ น (Geysir) ภูเขาไฟ (Volcano) ทะเลสาบ (Iceberg)
“สาธารณรัฐไอซ์แลนด์" มีภมู ปิ ระเทศและธรรมชาติงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทัว่ โลกยังทึง่ และยอมรับว่าไม่มที ่ี
ใดเสมอเหมือน ภูมปิ ระเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อย่างหนึ่งคือธารนํา้ แข็ง (Glacier) ทีป่ กคลุมพื้นทีก่ ว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 11.5% ของพื้นทีท่ งั้ หมดและมีธารนํา้ แข็งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยงั มีอากาศดีบริสุทธิ์ท่สี ุดใน
โลก เนื่องจากใช้พลังงานธรรมชาติ (นํา้ พุรอ้ นใต้ดนิ ) เป็ นส่วนใหญ่และยังมีนาํ้ ทีส่ ะอาดทีส่ ุด อุณหภูมอิ บอุ่นจากอิทธิพลของกระแส
นํา้ อุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้วา่ ไอซ์แลนด์เป็ นดินแดนแห่งธรรมชาติอนั งามพิสุทธิ์
หมายเหตุ - โอกาสที่จะได้ชมแสงเหนื อได้มาก คือช่ วงตุลาคม-เมษายน คืนเดือนมืดมีโอกาสมากกว่าหรือคืนข้างแรมจะมี
โอกาสมากกว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือเกือบเต็มดวง / ต้องเรียนว่ามันเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไม่มีใคร
รับรองได้ว่าจะมีเมื่อไหร่ โปรดอย่าหลงเชื่อคําโฆษณาว่าได้เห็นแน่ ๆ
- หากคืนไหนมีเปอร์เซ็นต์ว่ามีปรากฏการณ์แสงเหนื อ ที่เคาน์เตอร์โรงแรมส่วนใหญ่จะมีการขายทัวร์ตอนกลางคืน
เพื่อออกไปตามล่าแสงเหนื อ (รถทัวร์ใช้ตอนกลางวัน หมดเวลาขับแล้ว) หรือหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ หรือ
ออกมาชมบริเวณใกล้ๆ โรงแรม บางคนเรียกว่า “ปฏิบตั กิ ารล่าแสงเหนื อ” (ข้างๆ โรงแรม) คือที่ไอซ์แลนด์สามารถ
เห็นได้ทง้ั เกาะแม้แต่ขา้ งๆ โรงแรม
- ออกจากเมืองเรกยาวิกแล้ว เมืองอื่นๆ ในไอซ์แลนด์ จะเป็ นเมืองเล็กมากๆ โรงแรมที่พกั มีจาํ กัดมากๆ และน้อย
มากโปรแกรมอาจสลับบ้างตามโรงแรมที่ได้
- มีหน่ วยงานพยากรณ์คล้ายพยากรณ์อากาศของกรมอุตฯุ และมีแอ๊ปแจ้งเตือนหลายแอ๊ป\
- กล้องจากโทรศัพท์มือถือไม่เหมาะกับการถ่ายรูปแสงเหนื อ ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปและขาตัง้ กล้องไปด้วย
วันแรก
21.00 น.

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

วันที่สอง
01.20 น.
07.40 น.

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ค) – เรกยาวิก (ไอซ์แลนด์)
ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยเทีย่ วบินที่ TG 950
ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ค นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร
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เทีย่ ง
14.45 น.

15.25 น.
คํา่

วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

นํา ท่ า นชมกรุ ง โคเปนเฮเก้น ถ่ า ยภาพกับ จัตุ ร ัส หน้า พระราชวัง
อมาเลียนบอร์กทีง่ ดงาม ปัจจุบนั ยังเป็ นที่ประทับของพระราชวงศ์แห่ง
เดนมาร์ก จากนัน้ ชมนํา้ พุแห่งราชินีเกฟิ ออน ทีก่ าํ ลังลงแส้โคถึกทัง้ 4
เพื่อลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็ นประเทศเดนมาร์ก ตามตํานานการ
สร้างประเทศ ก่อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ล เมอร์เมด”
อนุสาวรียเ์ งือกน้อย จากเทพนิยายรักอันลือลันของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่สนามบิน
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) กรุงเรกยาวิก (REYKJAVIC / อ่าวแห่งควัน)
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON SAS หรือ GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
**หากมีการพยากรณ์วา่ มีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน
เรกยาวิก – สะเนเฟลเนส – เรคฮอลท์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของกรุงเรกยาวิก ชมโบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ท่สี ู งที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง ที่เมื่อขึ้นไป
ด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิกโดยรอบโบสถ์น้ ีมคี วามสําคัญในฐานะ
เป็ น ศาสนสถาน เป็ น สถาปัต ยกรรมที่มีเ 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
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่แหลมสะเนเฟลเนส (SNAEFELLSNES) นําท่านชมและ
ถ่ า ยภาพกับ ภู เ ขาเคิ ร ์ก จู เ ฟล (KIRKJUFELL) หรื อ หมวกแม่ ม ด
สัญลักษณ์อีกอย่ างหนึ่ งของไอซ์แลนด์แลว้ ออกเดินทางสู่เรคฮอลท์
(REYKHOLT) เมืองใหญ่อน
ั ดับสองของไอซ์แลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ............................... หรือระดับเดียวกัน
**หากมีการพยากรณ์วา่ มีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน
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วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า

เรคฮอลท์ – ซิงเควลลีร ์ – นํ้าตกกูลฟอสส์ – นํ้าพุรอ้ นเกย์ซีร ์ - เซลฟอสส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเรคฮอลท์ (REYKHOLT) เมืองใหญ่อนั ดับสองของ
ไอซ์แ ลนด์แ ละยัง เป็ น ที่ ต งั้ ของมหาวิท ยาลัย ที่มีช่ื อ เสี ย งของ
ไอซ์แลนด์อีก ด้ว ย บ้านเรือนถูกปลู ก สร้า งจากไม้ทาสีส นั สดใส
ตัง้ อยู่ริมฝัง่ แม่นาํ้ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมศิ าสตร์อยู่ติด
ภูเขาแต่จดั ตัง้ เป็ นระเบียบอย่างลงตัว นําชมความน่ารักของเมือง
เล็ ก ๆ และบัน ทึ ก ภาพกับ โบสถ์ป ระจํา เมื อ ง (REYKHOLT
CHURCH) ซึง่ สร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงแหวนทองคํา หรือ (Golden
Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัว และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตาม
ธรรมชาติ ชมสถานทีส่ าํ คัญในประวัตศิ าสตร์ของชาติคอื ซิงเควลลิร ์ (Þingvellir) อุทยาน
แห่งชาติแห่งแรก / มรดกโลกขององค์การยู เนสโก เป็ นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและ
อเมริกา สถานที่แห่งนี้มคี วามสําคัญในฐานะเป็ นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้
ก่อตัง้ เมือ่ ค.ศ.930 และต่อเนื่องมาจนถึง ปี ค.ศ.1789 ซิงเควลลิร ์ ตัง้ อยู่ตรงรอยแยกของ
หุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ใี หญ่ท่สี ุดในประเทศ
ไอซ์แลนด์ ใกลก้ บั คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์(Hengill) เป็ นจุดกําเนิดทางด้าน
ประวัตศิ าสตร์และทางด้านธรณีวทิ 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 เมื่อรวมกันหมายถึงนํา้ ตกทองคํา ถือเป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารนํา้ แข็งและลดระดับลงในโตรกเขา
เบื้องล่างทีค่ วามสูงกว่า 30 เมตร แลว้ ไปชมนํา้ พุรอ้ นธรรมชาติ (Geysir) นํ้ าพุรอ้ นหรือ
เกย์ซีร ์ ซึง่ เป็ นทีม่ าของคําว่ากีเซอร์ geyser ที่ใช้กนั ทัว่ โลก นํา้ พุรอ้ นทีน่ ่ีพวยพุ่งขึ้นสูง
กว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ด้วยพลังงานที่อยู่ใต้หนิ เปลือกโลก ขับเคลือ่ นออกมา
เป็ นนํา้ พุรอ้ น ช่วยให้อากาศอบอุ่นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าส่งใช้ทวั ่ ประเทศ
จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (SELFOSS) นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม SELFOSS หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
**หากมีการพยากรณ์วา่ มีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน
เซลฟอสส์ – เซลยาลันส์ ฟอสส์ – สโกก้าฟอสส์ – ไมดาลโจกุล – สกาฟตาเฟล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่ า น ช ม แ ล ะ บั น ทึ ก ภ า พ กั บ นํ้ า ต ก เ ซ ล ย า ลั น ส์ ฟ อ ส ส์
(SELJALANSFOSS) ที่มค
ี วามสู ง 60 เมตร นํา้ ตกที่มคี วาม
สวยงามและแปลกตา โอบลอ้ มไปด้วยมอส ต้นหญ้า และดอกไม้
หลากสีสนั จากนัน้ นําท่านสู่น้ํ าตกสโกก้าฟอสส์ (SKOGARFOSS)
ที่มคี วามสู ง 62 เมตร ถือได้ว่าเป็ นนํา้ ตกที่สูงที่สุดของไอซ์แลนด์
และชมพิพธิ ภัณฑ์พ้นื บ้าน SKOGAR FOLK MUSEUM ทีแ่ สดง
ถึงวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของชาวไอซ์แลนด์
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หก
เช้า

หมายเหตุ
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ไมดาลโจกุล (MYRDALSJOKULL) จากนัน้ เปลี่ยน
พาหนะเป็ นรถขับเคลือ่ น 4 ลอ้ ให้ท่านได้ต่นื ตากับธารนํา้ แข็งที่
กว้างใหญ่สุดสายตา ที่สามารถสัมผัสได้อย่างใกลช้ ิด สุดยอดการ
เดินทางด้วยประสบการณ์ขบั SNOW MOBILE ด้วยตัวท่านเอง
ไปบนธารนํา้ แข็ง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์กนั หนาวครบชุด)
แล ้วเดินทางสู่สกาฟตาเฟล (SKAFTAFELL) นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม FOSS HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
**หากมีการพยากรณ์วา่ มีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน
สกาฟตาเฟล – โจกุลซาลอน – วิค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นสู่ ท ะเลสาบนํ้ า แข็ ง โจกุล ซาลอน (JOKULSARLON) เป็ น
ทะเลสาบนํา้ แข็งที่ใหญ่ท่สี ุดของไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธาร
นํา้ แข็งวัฒนาโจกุล ก่อให้เกิดเป็ นทะเลสาบสีมรกตอันงดงาม ตัดกับสี
ขาวของก้อนนํา้ แข็งที่ลอดกระจัดกระจาย ถือเป็ นธารนํา้ แข็งที่มขี นาด
ใหญ่ ท่ี สุ ด ในยุ โ รป นํ า ท่ า นล่ อ งเรื อ ชมก้อ นนํ้ าแข็ ง ไอซ์เ บิ ร ์ก
(ICEBERG ขนาดต่างๆ อย่างใกลช้ ิดจนสามารถสัมผัสได้ดว้ ยมือ
และชี้ชวนกันจินตนาการรูปลักษณ์ของก้อนไอซ์เบิรก์ แต่ละก้อน โดยแต่ละก้อนที่ท่านเห็นเพียงแค่หนึ่งในสาม
ของขนาดจริงเท่านัน้ เนื่องจากส่วนทีเ่ หลืออยู่ในนํา้ จากนัน้ ออกเดินทางกลับสูว่ คิ
**เรือมีเฉพาะ พฤษภาคม – กลางตุลาคม เลยจากนี้มาชมแต่ไม่ได้ลอ่ งเรือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมืองวิค (VIK) ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ลอ้ มรอบไปด้วย
ภูเขา, ทุ่งหญ้า, ฝู งม้าและฝู งวัว รวมทัง้ ทิวทัศน์ของทะเลที่งดงาม
นําท่านชมหาดทรายสีดาํ และเนินเขาริมทะเลที่มลี กั ษณะเป็ นแท่งหิน
รู ปร่ างแปลกๆ เกิดจากการสึกกร่ อนของหินลาวา และแนวหินบะ
ซอลต์ แวะชมโบสถ์เล็กๆ สร้างในศตวรรษที่ 18 บนฟาร์มที่ตงั้ อยู่
บริเวณเนินผาสูง 500 เมตร ของโลมาทุนปุร ์ (LOMAGNUPUR)
ศูนย์วฒั นธรรมของไอร์แลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม EDDA PLUS หรือระดับเดียวกัน
**หากมีการพยากรณ์วา่ มีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน
วิค – บลูลากูน – เคฟลาวิก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่บลูลากูน (BLUE LAGOON / 3 ชม.) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า
สถานที่ท่ องเที่ย วเพื่อ สุ ข ภาพระดับ โลกและโด่ ง ดัง ที่สุ ด ของไอซ์แ ลนด์
นักท่องเที่ยวกว่า 95% ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ต่างไม่พลาดกับการมาเยือน
สถานทีแ่ ห่งนี้
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านอาบนํา้ แร่ธรรมชาติเพื่อการบํารุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับการ STREAM & SAUNA เพื่อการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง ได้เวลาอันสมควรแลว้ เดินทางไปเคฟลาวิก (KEFLAVIK / 30 นาที) นําท่านเขา้ ที่พกั
โรงแรม PARK INN BY RADISSON หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
**การเข้าบลูลากูนเป็ นแพคเก็จทีร่ วมผ้าขนหนู อาบนํา้ และรองเท้าแตะแล ้ว (กรุณานําชุดอาบนํา้ มาด้วย)
**ครีมของบลูลากูน แนะนําว่าไปซื้อในสนามบิน (DUTY FEE) สะดวกกว่า เพราะไม่ตอ้ งเสียเวลาทําคืนภาษี
**หากมีการพยากรณ์วา่ มีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน
เคฟลาวิก – แฟรงค์เฟิ ร์ท (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางไปสนามบิน
ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิ รท์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์ แอร์ เทีย่ วบินที่ FI 520
ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ท (FRANKFURT) เมืองศูนย์กลางการ
เดิน ทาง ศู น ย์ก ลางธุ ร กิ จ การเงิน การธนาคารที่ส าํ คัญ ของ
เยอรมนี เดินทางเข้าตัวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านสู่ย่านการค้าเพื่อช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า
หรือสินค้าแบรนด์เนม นาฬกิ า, กระเป๋ าแบรนด์ดงั หรือกระเป๋ าเดินทาง RIMOVA ของเยอรมัน ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเขา้ ที่พกั โรงแรม MOVENPICK FRANKFURT
หรือระดับเดียวกัน
ทีไ่ อซ์แลนด์ไม่มอี ะไรซื้อนอกจากของทีร่ ะลึกและครีมของบลูลากูน

CITY

20.40 น.

แฟรงค์เฟิ ร์ท – ไฮเดลเบิรก์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพือ่ พักผ่อนเก็บสัมภาระ หรือเลือกซื้อของเพิม่ เติม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ไฮเดลเบิรก์ (HEIDELBERG / 1 ชม. 15 นาที) เมืองใหญ่
ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน และยังเป็ นเมืองพระราชสมภพของ
ล น้ เกล า้ รัช กาลที่ 8
นํา ท่ า นขึ้น ชมปราสาทไฮเดลเบิร ์ก
(HEIDELBERG CASTLE)ซึ่งตัง้ อยู่บนเนินเขาริมผัง่ แม่นาํ ้ เนคการ์
ซึง่ ถือเป็ นปราสาทขนาดใหญ่ท่สี ร้างขึ้นเมือ่ ราวปี ค.ศ. 1300 ใน
รูปแบบศิลปะเรเนอซองส์ ชมถังหมักองุน่ เพือ่ ผลิตเป็ นไวน์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก ซึง่ จุได้ถงึ 221,726 ลิตร แลว้ นํา
ท่านชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิรก์ บนสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (KARL-THEODORE) หรือโอลด์บริดจ์ ซึง่
ทอดข้ามแม่นาํ้ เนคการ์ตงั้ แต่ปี ค.ศ. 1786 / จากนัน้ นําท่านสู่สนามบินเพือ่ ทําคืนภาษีและตรวจเช็คสัมภาระ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 923

วันที่สิบ
12.30 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
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วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
รายการ

ต.ค.

พ.ย.-ธ.ค.

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมู่คณะสายการบินไทย และค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก./ *สายการบิน
ไอซ์แลนด์แอร์ หรือสายการบินอืน่ ภายในยุโรป ท่านละ 23 กก.
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- 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
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60 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
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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)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- 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)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 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 )
- 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 โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน

- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
แกรนด์ ไอซ์ แลนด์ – เดนมาร์ ค – เยอรมัน E / 10 วัน (TG) หน้ า 8

เอกสารยื่ นวีซ่า (จํานวน 1 ชุด) ยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์ก ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ / ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องไปแสดงตน
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 2 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดู
อย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จํานวน2 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 และ
วันเดินทาง (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันทีย่นื วีซ่า)
 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (พร้อมระบุวน
ั ที่เดินทาง) กรณีเกษียณอายุใช้สาํ เนา
บัตรข้าราชการบํานาญ
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษทั (สําเนาหนังสือรับรองบริษท
ั มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชนั้ เรียน (อายุไม่เกิน 1 เดือน นับจาก
วันที่ย่นื วีซ่า)
4. หลักฐานการเงิน (จดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละ
สถานฑูต)
- กรณีมบี ญั ชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่รบั กระแสรายวัน)
และถ่ายสําเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชีเป็ นยอดปัจจุบนั ก่อนถึงวันนัดยื่นวีซ่า 15 วัน)
- กรณี ไ ม่ มีบ ญั ชี ส่ ว นตัว ให้บุ ค คลอื่น หรือ บุ ค คลในครอบครัว ทํา หนัง สือ รับ รองการัน ตี โ ดยออกจากธนาคารเป็ 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 มรสแล้ว หรือหย่าแล้ว)
8. สําเนาใบสําคัญเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
9. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีทเ่ี ด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทาง
ไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทําทีเ่ ขต หรืออําเภอเท่านั้
หมายเหตุ
1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่ งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
3. กรณี ท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่ าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการแจ้งสถานฑูต ยกเลิกวีซ่าของท่า น
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะ

เป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงือ่ นไข
ต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

