นำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์กำรเดินทำงสุดพิเศษ กับดินแดนที่น่ำค้นหำ ไอซ์แลนด์
ชมควำมยิง่ ใหญ่และสวยงำมของธรรมชำติ ทีถ่ ูกรังสรรค์ไว้รำวกับดินแดนในเทพนิยำย
ทีค่ รั้งหนึง่ ในชีวิตควรต้องมำเยือน
เดินทำงสะดวกสบำยโดยสำยกำรบินระดับโลก พร้อมทีพ่ กั อำหำรและกำรบริกำรสุดประทับใจ
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กำหนดกำรเดินทำง

7-16 ก.ย. /17-26 ต.ค. 2562

วันแรกของกำรเดินทำง (1)
กรุงเทพฯ – เฮลซิ งกิ (ฟิ นแลนด์)
20.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมชิ ้นั 4 แถว G เคาน์เตอร์สาย การบิน ฟิ นน์แอร์ (ประตูหมายเลข 4) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
23.25 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY144
วันที่สองของกำรเดินทำง (2) เฮลซิ งกิ (ฟิ นแลนด์) – เรดยำวิก (ไอซ์แลนด์) – บอร์กำเนส – ภูเขำเคิรก์ จูเฟล
05.25 น.
เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.45 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY991
08.35 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์..... (เวลาท้ องถิ่น ช้ ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วนาท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์กำเนส (Borgarnes) เมืองทางฝั่ง
ตะวันตกของไอซ์แลนด์ นาท่านแวะชม น้ ำพุรอ้ นเดลดำทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) บ่อนา้ พุร้อน
ใหญ่ท่สี ดุ ในไอซ์แลนด์ อุณหภูมนิ า้ สูงสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็ นบ่อนา้ พุร้อนที่มนี า้ ไหลเร็วที่สดุ ในยุโรป

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม น้ ำตกเฮินฟอซซ่ ำ นา้ ตกที่ไหลลงมาจากลาธารความยาวกว่า 900 เมตรซึ่งพาดอยู่บนทุ่งลาวาที่ประทุ
ขึ้นมาจากภูเขาไฟใต้ พิภพที่อยู่ ใต้ ธารน้าแข็งแลงโจกุลกลาเซียร์ (Lungjokull Glacier) และในฤดูท่ีหนาวจัด
นา้ ตกแห่ งนี้จะแข็งเป็ นนา้ แข็ง มีความสวยงามเป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมื อง กรุนดำร์ฟจอร์ดูร์
เป็ นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้ านประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ประทับใจไปกับความงามของ ภูเขาเคิร์กจูเฟล
เป็ นภูเขาที่มีทรงแปลกตาคล้ ายรูปหมวกแม่มด มีความสูงประมาณ 463 เมตร ภูเขาที่มีทรงสวยงามและได้ รับ
ความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
KIRKJUFELL HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สำมของกำรเดินทำง (3) สติกกิชโฮเมอร์ – บลอนดูออส – อำร์คูเรย์รี่
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบลอนดู ออส (ระยะทาง 210 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองทางฝั่ง
ตะวันตกของไอซ์แลนด์ ที่ยังคงความน่ ารักและเงียบสงบ นาท่านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ไอซ์แลนดิ กแซลมอน
(Icelandic Salmon Museum) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ข นาดเล็ก ที่ร วบรวมวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของชาวประมงในการจั บ
ปลาแซลมอนในสมัยก่อน จากนั้นมีเวลาให้ ท่านได้ เดินเล่นเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆที่อากาศบริสทุ ธิ์อกี
แห่งของไอซ์แลนด์
กลำงวัน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำคูเรย์รี่ (Akureyri) (ระยะทาง 140 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง
ใหญ่อนั ดับสองของไอซ์แลนด์ บ้ านเรือนถูกปลูกสร้ างจากไม้ ทาสีสนั สดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นา้ ตลอดเส้ นทางท่านจะ
ได้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์ เมืองอาคูเรย์ร่ีมแี ม่นา้ โครสซาเนสบอร์เกียร์ (Krossanesborgir) เป็ น
แม่นา้ สายสาคัญของเมืองไหลผ่าน นาท่านชมบ้ านเรือนที่จัดแผนผังเมืองเมืองอย่างเป็ นระเบียบ สวยงาม นาท่าน
ชม โบสถ์อาคูเรย์ร่ี เป็ นสัญญลักษณ์ของเมือง เป็ นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon
Samuelsson สร้ างปี 1940 มีหน้ าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชา ภาพแกะสลักนูนบนระเบียงโดยประติมากร
แสดงการบัพติสมา จากนั้นนาท่านสู่ถนนคนเดินเกเรอโตรกำตำ (Gerartogata) อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งบน ถนน
สายช้ อปปิ้ งของเมืองอาคูเรย์ร่ี

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4) อำร์คูเรย์รี่ – น้ ำตกโกดำฟอสส์ – มำยด์วทั ท์ – บ่อโคลน – ดิมมูโบร์กีร์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าชม น้ ำตกโกดำฟอสส์ (Godafoss Waterfall) หรือที่ร้ จู ักในนาม นา้ ตกของพระเจ้ า
“The Waterfalls of Gods” หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็ นหนึ่งในนา้ ตกที่มี
ความงดงามมากที่สดุ แห่ งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยนา้ ตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร และมีความกว้ าง
มากกว่า 30 เมตร ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla Volcano) นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบมำยด์วทั ท์
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ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นที่ราว 37 ตารางกิโลเมตรนับเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับที่ 4 ของไอซ์แลนด์ เกิดจากรอย
แยกคราฟล่าฟอล์ทที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆ ในอดีต

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม นำมำฟแจล (Namafjall) หรือบ่อโคลนเดือด คือ โคลน (แอ่งตะกอนที่อ่มิ ตัวไปด้ วยนา้ ) ซึ่งมีไอนา้
ร้ อนจัดอยู่เบื้องล่าง เมื่อไอนา้ นั้นเคลื่อนที่จะทาให้ โคลนที่อยู่ด้านบนพุ่งกระจายขึ้นมาคล้ ายการระเบิดย่อยๆ ใน
บริเวณภูเขาไฟ ได้ เวลานาท่านเข้ าชม ดิมมูโบร์กีร์ หรือที่แปลว่า ปราสาทดา พื้นที่ซ่งึ เกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปี ก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เมื่อโดนอากาศและนา้ ที่เย็นจัด จึงทาให้
พื้นที่โดยรอบกลายเป็ นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้เป็ น
สถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้ พิภพ

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ICELANDAIR HOTEL HERAD หรือเทียบเท่ำ

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง (5) ธำรน้ ำแข็งโจกุลซำลอน - วนอุทยำนแห่งชำติสกำฟทำเฟล
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โจกุลซำลอนธำรน้ ำแข็ ง ซึ่งรู้จักกันเป็ นอย่ างดีว่าเป็ นทะเลสาบธารน้าแข็งที่ใหญ่ ท่ีสุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารนา้ แข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปั จจุ บันมีพ้ ืนที่กว้ างถึง 18 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีความลึกของนา้ ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขานา้ แข็งก้ อนโตๆ
เรียงรายโผล่พ้นพื้นนา้ ของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้ เกิดสีสนั สวยงาม
กลำงวัน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ (Skaftafell National Park) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติท่บี รรจงสร้ างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้
สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไว้ ซ่ึงธรรมชาติอนั แปลกตาหลายสิ่งอยู่ท่เี ดียวกัน ตั้งอยู่ใต้ ธารนา้ แข็งที่ใหญ่ท่สี ดุ
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เรียกว่ า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารนา้ แข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาด
ความหนามากที่สดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
FOSS HOTEL, GLACIER LAGOON หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง (6) หำดทรำยสีดำ – สโกกำร์ – น้ ำตกเซลล์ยำลันฟอสส์ – Golden Circle – ซิ งเควลลีร์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม หำดทรำยสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่ อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์
นับเป็ นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก จากนั้นนาท่านสู่ทางด้ านใต้ (South Shore)
ของไอซ์แลนด์ ซึ่งมีช่ ือเสียงในเรื่องของการค้ นพบพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ นาท่านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์โกกำร์
(Skogar Folk Museum) พิ พิธภัณฑ์โบราณกลางแจ้ ง รวบรวมคอลเลคชั่นโบราณแสดงความเป็ นมาและชีวิต
ความเป็ นอยู่ในอดีตของชาว นอร์ดคิ จากนั้นแวะชม น้ ำตกสโกก้ำฟอสส์ ประทับใจกับความสวยงามของนา้ ตกที่
เป็ นธรรมชาติ ซึ่งแผ่กระจายมาจากหน้ าผาสูง แรงกระแทกของปลายสายนา้ เกิดเป็ นละอองฟุ้ งไปทั่วบริเวณ

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมนา้ ตกอีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้ กนั (Seljalansfoss Waterfalls) มีความสูง 60 เมตร บริเวณด้ านหลังม่าน
นา้ ตกสามารถเดินเข้ าไปสัมผัสได้ ด้วย นาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ นา
ท่านเข้ าชมความงามของธรรมชาติภายใน อุทยำนแห่ งชำติ ซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้ รับ
การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ นาท่านเดินทางสู่ กูลฟอสส์ เพื่อชมความงามของ
ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นนา้ ตกที่มชี ่ อื เสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็ น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้ นทาง
“วงแหวนทองคา” เป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารนา้ แข็งและลด
ระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่ างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร นาท่านชม น้ ำพุรอ้ นธรรมชำติ (Geysir) ซึ่งเป็ น
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ที่มาของคาว่า กีเซอร์ ที่ใช้ กนั ทั่วโลก นา้ พุร้อนที่น่ีพวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานที่อยู่
ใต้ หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นนา้ พุร้อน ช่วยให้ อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้ นาประโยชน์จาก
แหล่ ง ความร้ อนทางธรรมชาติน้ ี มาเป็ นพลั งงานไฟฟ้ าส่ ง ใช้ ท่ัว ประเทศ น าท่ านเดิน ทางสู่เ มือง เซลฟอสส์
(Selfoss)

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
HOTEL RANGA หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ ดของกำรเดินทำง (7) กิจกรรมสโนว์โมบิล – ทุ่งน้ ำแข็งแลงโจกุล – เรดยำวิก
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งรถจิ๊ปสู่ทุ่งนา้ แข็งขนาดใหญ่ ให้ ท่านได้ ขับรถสโนว์โมบิล
ตะลุยไปใน ทุ่งนา้ แข็งแลงโจกุล (Langjökull Glacier) บนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนือที่อยู่สงู ที่สดุ ของโลก ซึ่งมี
ความกว้ างใหญ่เป็ นอันดับ 4 พื้นที่กว่ า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งนา้ แข็งกว้ างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1
ชั่วโมง (ทัวร์มบี ริการชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้ าบูท๊ )

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม เมืองเรคยำวิก (Reykjavík) และถ่ายรูปกับสถานที่สาคัญต่างๆ ของเมืองหลวงแห่ งไอซ์แลนด์ นา
ท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยำ (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ท่สี งู ที่สดุ ในไอซ์แลนด์
เป็ นจุดที่สงู อีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์น้ ีมีความสาคัญในฐานะเป็ นศาสนสถานเป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์
ของสถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเป็ นผู้ออกแบบสถาปั ตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ เริ่มสร้ าง
ใน ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้ วเสร็จใน ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้ างกว่า 38 ปี นาท่านชม เพอร์แลนด์ หรือ The
Perlan เป็ นสถานที่ท่มี ีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้ สาหรับต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมืองโดยสถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์
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เป็ นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้ ายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยู่บนฐานที่คล้ ายถังนา้ มองเห็นได้ ในระยะไกล แบ่งเป็ นส่วน
ต่างๆ เช่น ร้ านอาหาร, ร้ านไอศกรีม,พิพิธภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ไวกิ้ง, สวนนา้ และร้ านขายของที่ระลึก

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยอำหำรไทย
FOSS HOTEL, REYKJAVIK หรือเทียบเท่ำ

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8) เรดยำวิก – ล่องเรือชมปลำวำฬ – Blue Lagoon
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือชมปลำวำฬ กิจกรรมอันเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติโดย
นั่งเรือกูด๊ โบ๊ต หรือเรือไม้ ซ่ึงออกแบบให้ โต้ คลื่นลมได้ อย่ างนิ่มนวล ปลาวาฬที่อาศัยอยู่ในน่านนา้ แถบนี้จะมี 3
สายพั น ธุ์ด้ ว ยกัน คื อ วาฬมิง ค์ หรื อ ในส าเนี ย งภาษาไอซ์ แ ลนด์ เรี ย กว่ า มิ งคี (Minke) , วาฬหลั ง ค่ อ ม
(Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใช้ เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (บนเรือมีชุดกัน
หนาวบริก าร) (บริ ษั ทขอสงวนสิท ธิ์ในกรณีท่ีบ ริษั ท ฯ เรื อ ยกเลิ ก ให้ บริ ก ารอัน เนื่อ งมาจากสภาพอากาศไม่
เอื้ออานวย)
กลำงวัน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกรินดำวิก สู่ บลูลำกูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้าสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ระดับโลกและโด่งดังที่สดุ ของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่ ง
นี้ อิสระให้ ท่านแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่ อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริการ
ผ้ าขนหนูให้ ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายนา้ และหมวกคลุมผมไปด้ วยสาหรับการแช่นา้ แร่ในบลูลากูน ***

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
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ที่พกั

NORTHERN LIGHT INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9) กรินดำวิก – สนำมบินเรคยำวิก เคฟลำวิก – เฮลซิ งกิ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังอำหำรเช้ำนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเรคยำวิก เคฟลำวิค
09.25 น.
ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY992
15.50 น.
เดินทางถึงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
17.30 น.
ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY141
วันที่สิบของกำรเดินทำง (10) สนำมบินสุวรรณภูมิ
07.15 น.
เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ....
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่ำนละ

ลูกค้ำทัว่ ไป
198,800
188,800
178,800
168,800
42,000
25,000

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
195,800
196,800
185,800
186,800
175,800
176,800
165,800
166,800
42,000
42,000
25,000
25,000

** อัตรำค่ำบริกำรที่เสนอเป็ นกำรคิดจำกกรณีผูเ้ ดินทำงขั้นตำ่ 15 ท่ำน
หำกผูเ้ ดินทำงอยู่ระหว่ำง 10-14 ท่ำน เพิม่ ท่ำนละ 5,000.- บำท **

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว ได้รบั คะแนนเพิม่ ท่ำนละ
มีตวั๋ แล้ว ได้รบั คะแนน

สมำชิกบัตรหลัก
1958
1858
1758
1658
420
1708

สมำชิกบัตรเสริม
1968
1868
1768
1668
420
1708

- โปรแกรมนี้ สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้ อมค่าภาษี
สนามบินทุกแห่ง
- ค่าที่พัก ห้ องละ 2 – 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย)
- ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
- ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลทิ ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรำยวัน

กำรยกเลิก :
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
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หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคี วามประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น
ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือ
คืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้นั ๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย
กว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ น
หรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุ ดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปั ญหา
การจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
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15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชม
ได้ แต่ในกรณีท่มี เี หตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้
โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่ น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ุดภายใต้ ลักษณะ
ตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น
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เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานไม่น้อยกว่ า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้ าขึ้นไป) โปรด
ตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้ วยคะ)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ ือของแต่ละ
สถานทูต
พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้ าทางาน และวันที่
อนุญาตให้ ลางาน
ข้ า ราชการ ใช้ ห นั ง สือรั บรองต าแหน่ ง จากต้ น สัง กัด เป็ นภาษาอัง กฤษ (ไม่ จ าเป็ นต้ องระบุ ว่ า ไปต่ า งประเทศ) กรณี
เกษียณอายุ ใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสารการ
เสียภาษี
• นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้นั เรียน
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใช้ ช่ อื ของ
แต่ละสถานทูต)
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ
(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั )
b. กรณีไม่มบี ญ
ั ชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทาหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษและระบุ
ว่ าจะออกค่ าใช้ จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปั จจุ บัน) และเอกสารผู้ออก
ค่าใช้ จ่าย 1.สาเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้ จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า 20 ปี
6. สาเนาใบสาคัญสมรส, หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ ามี)
7. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ
เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา 30,000 บาท เป็ นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋
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