นำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์กำรเดินทำงสุดพิเศษ กับดินแดนที่น่ำค้ นหำ ไอซ์แลนด์
ชมควำมยิ่งใหญ่และสวยงำมของธรรมชำติ ที่ถูกรังสรรค์ไว้ รำวกับดินแดนในเทพนิยำย
ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรต้ องมำเยือน
เดินทำงสะดวกสบำยโดยสำยกำรบินระดับโลก พร้ อมที่พัก อำหำรและกำรบริกำรสุดประทับใจ “ดูแลกันและกัน”
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ก ำหนดกำรเดิ น ทำง : 19-27 พฤศจิ ก ำยน 2562 / 3 -11 ธัน วำคม 2562 /28 ธัน วำคม 2562-5
มกรำคม 2563 / 25 มกรำคม - 2 กุมภำพันธ์ 2563 / 8 -16 กุมภำพันธ์ 2563
วันแรกของกำรเดินทำง
(1) สุวรรณภูมิ
20.00 น.
คณะพร้ อ มกั น ที่ สนำมบิ น สุ ว รรณภู มิ ช้ั น 4 แถว G เคำน์ เตอร์ ส ำย กำรบิ น ฟิ นน์ แ อร์ (ประตู
หมำยเลข 4) โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทคอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ น
23.05 น.
ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสำยกำรบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY144
วันทีส่ องของกำรเดินทำง
(2) เฮลซิ งกิ (ฟิ นแลนด์) -เรคยำวิก (ไอซ์แลนด์) - พิพิธภัณฑ์เพอร์ลนั เซลฟอสส์
05.20 น.
เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.45 น.
ออกเดินทำงสู่สนำมบินเคฟลำวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสำยกำรบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY991
09.35 น.
คณะเดิน ทำงถึ งสนำมบิ น เคฟลำวิค ประเทศไอซ์แ ลนด์ (เวลำท้ องถิ่ น ช้ ำกว่ ำเวลำประเทศไทย 6
ชั่วโมง) หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกรแล้ วนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเรคยำวิก (Reykjavík)
เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งถือว่ำเป็ นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก และชมสถำนที่สำคัญต่ำงๆ
ของเมืองหลวงแห่งไอซ์แลนด์
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส
นำท่ำนชม เพอร์ลัน หรือ The Pearl เป็ นสถำนที่ท่มี ี
เอกลั ก ษณ์ โดดเด่ น ไว้ สำหรั บ ต้ อนรั บ แขกบ้ ำนแขก
เมืองโดยสถำปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์ เป็ นผู้ออกแบบ
อำคำรรู ป ทรงคล้ ำ ยลู ก โลกครึ่ งวงตั้ ง อยู่ บ นฐำนที่
คล้ ำ ยถั งน้ำ มองเห็น ได้ ในระยะไกล แบ่ ง เป็ นส่ ว น
ต่ ำ งๆ เช่ น ร้ ำนอำหำร, ร้ ำนไอศกรี ม ,พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวัติศำสตร์ไวกิ้ง, สวนนำ้ และร้ ำนขำยของที่ระลึก
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss)
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ทีพ่ กั
HOTEL GRIMSBORGIR หรือเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

(3) เซลฟอสส์ – เส้นทำงวงแหวนทองค ำ – ซิ งเควลลิร ์ - น้ ำพุ รอ้ น–เซล
ฟอสส์
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเที่ยวชมควำมมหัศจรรย์เหนือธรรมชำติของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่ำนเข้ ำชมควำมงำมของ
ธรรมชำติ ภำยใน อุ ทยำนแห่ งชำติซิงเควลลิ ร์ (Thingvellir National Park) ซึ่ งได้ รับ กำรรั บ รองจำก
องค์กำรยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติ นำท่ำนเดินทำงสู่ กูลฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชมควำม
งำมของไนแองกำร่ำแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นนำ้ ตกที่มีช่ ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็ น 1 ใน 3
สถำนที่ในเส้ นทำง “วงแหวนทองคำ” เป็ นหนึ่งในควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติระดับโลกที่เกิดจำก
กำรละลำยของธำรนำ้ แข็งและลดระดับลงในโตรกเขำเบื้องล่ำงในระดับควำมสูงกว่ำ 30 เมตร

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส
นำท่ำนชม น้ำพุร้อนธรรมชำติ (Geysir) ซึ่งเป็ นที่มำของคำว่ ำ
กีเซอร์ ที่ใช้ กัน ทั่ว โลก น้ำพุ ร้อ นที่น่ี พวยพุ่ งขึ้น สูงกว่ ำ 180
ฟุ ต ทุ ก ๆ 7- 10 นำที พลั ง งำนที่ อ ยู่ ใ ต้ หิ น เปลื อ กโลก
ขับเคลื่อนออกมำเป็ นนำ้ พุร้อน ช่วยให้ อำกำศอบอุ่นเย็นสบำย
และรัฐบำลได้ นำประโยชน์จำกแหล่งควำมร้ อนทำงธรรมชำติน้ ี
มำเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำส่งใช้ ท่วั ประเทศ นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง
เซลฟอสส์ (Selfoss)
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส
ทีพ่ กั
HOTEL GRIMSBORGIR หรือเทียบเท่ำ
** เนือ่ งจำกเส้นทำงท่องเทีย่ วอยู่ในเขตไอซ์แลนด์ตอนใต้ และในช่วงเวลำดังกล่ำวมีเวลำกลำงวันสั้นและ
กลำงคืนยำว ทำให้ท่ำนสำมำรถพบเห็นปรำกฏกำรณ์แสงเหนือได้จำกโรงแรมทีพ่ กั ทั้งนี้ ปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ
เป็ นปรำกฏกำรณ์ทีเ่ กิดขึ้ นตำมธรรมชำติ จึ งขึ้ นอยู่กบั สภำพอำกำศในวันนั้นๆ **
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(4) เซลฟอสส์ - สโกกำร์ -น้ ำตกเซลล์จำลันฟอสส์ -มีรด์ ำลโจกุน –
ขับสโนว์โมบิล- วิค
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
น ำท่ ำนชมน้ำ ตกอีก แห่ งที่สวยงำมไม่ แ พ้ กัน น้ำตกเซลยำ
ลันส์ฟ อสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) มีควำมสูง 60 เมตร
บริเวณด้ ำนหลังม่ำนนำ้ ตกสำมำรถเดินเข้ ำไปสัมผัสได้ ด้วย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วยเมนู 3
คอร์ส
น ำท่ ำ นสั ม ผั ส ประสบกำรณ์ ค รั้ งหนึ่ งในชี วิ ต กั บ กำรนั่ งรถจิ๊ ป สู่ทุ่ งน้ำ แข็งขนำดใหญ่ ให้ ท่ ำ นได้
ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในธำรนำ้ แข็งมีร์ดำลโจกุล (Myrdalsjökull) บนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนื อที่
อยู่สูงที่สุดของโลก ซึ่งมีควำมกว้ ำงใหญ่ เป็ นอันดับ 4 พื้ นที่กว่ ำ 596 ตำรำงกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่ง
นำ้ แข็งกว้ ำงอย่ำงเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ทัวร์มีบริกำรชุดกันควำมหนำว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รอง
เท้ ำบู๊ท) จำกนั้ น น ำท่ำนเดิน ทำงสู่ เมืองวิค เมื อ งทำงตอนใต้ ของไอซ์ แ ลนด์ ท่ีเคยถู ก จั ดอัน ดั บ ว่ ำมี
ชำยหำดที่สวยที่สดุ ในโลก

วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง
เช้ำ

เที่ยง

คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ทีพ่ กั
HOTEL KRIA VIK หรือเทียบเท่ำ
** เนื่อ งจำกเส้น ทำงท่ อ งเที่ย วอยู่ ในเขตไอซ์ แ ลนด์ต อนใต้ และในช่ ว งเวลำดังกล่ ำวมี เวลำกลำงวัน สั้น และ
กลำงคืนยำว ทำให้ท่ำนสำมำรถพบเห็นปรำกฏกำรณ์แสงเหนือได้จำกโรงแรมที่พกั ทั้งนี้ ปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ
เป็ นปรำกฏกำรณ์ทีเ่ กิดขึ้ นตำมธรรมชำติ จึ งขึ้ นอยู่กบั สภำพอำกำศในวันนั้นๆ **
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วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง
(5) วิค - ธำรนำแข็งโจกุลซำลอน – หำดไดมอนด์ - วิค
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ โจกุลซำลอนธำรนำ้ แข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็ นอย่ำงดีว่ำเป็ นทะเลสำบธำรนำ้ แข็งที่ใหญ่ท่สี ุด
ในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจำกกำรละลำยของธำรนำ้ แข็งมำกขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปั จจุ บันมีพ้ ืนที่กว้ ำงถึง
18 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีควำมลึกของนำ้ ในทะเลสำบถึง 200 เมตร ตื่นตำตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ
ภูเขำน้ำแข็งก้ อ นโตๆ เรี ย งรำยโผล่ พ้ นพื้ นน้ำ ของทะเลสำบ ยำมกระทบแสงแดดก่ อ ให้ เกิดสีสัน
สวยงำม

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส
น ำท่ ำ นบั น ทึ ก ภำพบริ เวณ หำดไดมอนด์ บี ช (DIAMOND
BEACH) ชำยฝั่งทะเลที่ติดกับทะเลสำบนำ้ แข็งโจกุลซำลอน ที่
เต็มไปด้ วยก้ อนนำ้ แข็งขนำดใหญ่ ชมควำมสวยงำมของก้ อน
น้ำแข็งและเกลียวคลื่ นบนหำดทรำยสีดำที่ทำให้ เกิดประกำย
แวววำวดู ส วยงำมรำวกับ ประกำยจำกเพชร จนได้ เวลำอั น
สมควรนำท่ำนเดินทำงกลับเมืองวิค
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ที่พัก
HOTEL KRIA VIK หรือเทียบเท่ำ
** เนื่อ งจำกเส้น ทำงท่ อ งเที่ย วอยู่ ในเขตไอซ์แ ลนด์ต อนใต้ และในช่ ว งเวลำดังกล่ ำวมี เวลำกลำงวัน สั้น และ
กลำงคืนยำว ทำให้ท่ำนสำมำรถพบเห็นปรำกฏกำรณ์แสงเหนือได้จำกโรงแรมที่พกั ทั้งนี้ ปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ
เป็ นปรำกฏกำรณ์ทีเ่ กิดขึ้ นตำมธรรมชำติ จึ งขึ้ นอยู่กบั สภำพอำกำศในวันนั้นๆ **
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วันทีห่ กของกำรเดินทำง
(6) วิค - หำดทรำยดำ - สโกกำร์ - น้ ำตกสโกกำร์ - เรดยำวิก
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนชม หำดทรำยสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจำกกำรสึกกร่อนของหินลำวำและแนวหินบะ
ซอลต์ นับเป็ นหนึ่งในชำยหำดที่แปลกตำและมีควำมสวยงำมที่หนึ่งบนโลก จำกนั้นนำท่ำนสู่ทำงด้ ำน
ใต้ (South Shore) ของไอซ์ แ ลนด์ ซึ่ งมี ช่ื อเสีย งในเรื่ อ งของกำรค้ น พบพลั งงำนควำมร้ อ นใต้ พิ ภ พ
จำกนั้นแวะชม นำ้ ตกสโกก้ ำฟอสส์ (Skogafoss) ประทับใจกับควำมสวยงำมของนำ้ ตกที่เป็ นธรรมชำติ
ซึ่งแผ่กระจำยมำจำกหน้ ำผำสูง แรงกระแทกของปลำยสำยนำ้ เกิดเป็ นละอองฟุ้ งไปทั่วบริเวณ

เทีย่ ง

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ ำนด้วยเมนู 3
คอร์ส
นำท่ำนชมเมือง เมืองเรคยำวิก (Reykjavk) อิสระให้ ท่ำนเดินเล่น
เที่ยวชมเมืองเลือกซื้อสินค้ ำตำมอัธยำศัย
บริกำรอำหำรคำ่ คำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรไทย
FOSS HOTEL, REYKJAVIK หรือเทียบเท่ำ
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วันทีเ่ จ็ ดของกำรเดินทำง
(7) เรดยำวิก - ชมเมือง - กรินดำวิก - BLUE LAGOON - เรดยำวิก
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนชมเมือง เมืองเรคยำวิก (Reykjavík) และถ่ำยรูปกับสถำนที่สำคัญต่ำงๆ ของเมืองหลวงแห่ ง
ไอซ์แลนด์ นำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยำ (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทำงศำสนำคริสต์ท่ี
สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุ ดที่สูงอีกจุ ดหนึ่งของเมือง โบสถ์น้ ีมีควำมสำคัญในฐำนะเป็ นศำสนสถำน
เป็ นสถำปั ต ยกรรมที่ มี เอกลั ก ษณ์ ข องสถำปนิ ก กุ ด โยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่ งเป็ นผู้ อ อกแบบ
สถำปัตยกรรมแนวอิมพรำสชั่นนิสท์ เริ่มสร้ ำงใน ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้ วเสร็จใน ค.ศ.1986 รวม
เวลำก่อสร้ ำงกว่ำ 38 ปี

เทีย่ ง

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู 3 คอร์ส
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เมื อ งกริ น ดำวิ ก สู่ บลู ล ำกู น (Blue
Lagoon) หรื อ ทะเลสำบสีฟ้ ำสถำนที่ท่องเที่ยวเพื่ อ สุขภำพ
ระดั บ โลก แ ล ะโด่ งดั งที่ สุ ด ขอ งป ระเท ศ ไอ ซ์ แ ลน ด์
นักท่องเที่ยวกว่ำ 95% ต่ำงไม่พลำดกับกำรมำเยือนสถำนที่
แห่ งนี้ อิ ส ระให้ ท่ ำ นแช่ น้ำ แร่ ธ รรมชำติ ผ่ อ นคลำยไปกั บ
Stream & Sauna เพื่ อ กำรพั ก ผ่ อ นตำมอัธยำศั ย (มีบ ริ กำร
ผ้ ำขนหนูให้ ทำ่ น กรุณำเตรียมชุดว่ำยนำ้ และหมวกคลุมผมไปด้ วยสำหรับกำรแช่นำ้ แร่ในบลูลำกูน
บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยใน BLUE LAGOON
FOSS HOTEL, REYKJAVIK หรือเทียบเท่ำ
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วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง

(8)

กรินดำวิก - สนำมบิน - เฮลซิงกิ

เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
หลังอำหำรเช้ ำนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน
10.25 น.
ออกเดินทำงสู่เฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสำยกำรบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY992
15.55 น.
เดินทำงถึงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
17.00 น.
ออกเดินทำงสูสนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY141
วันทีเ่ ก้ำของกำรเดินทำง
(9) สุวรรณภูมิ
07.25 น.
เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ...
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำร
บิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแลกันและกัน
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
189,900
180,900
171,900
162,900
24,000
30,0000

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
186,900
187,900
177,900
178,900
168,900
169,900
159,900
160,900
24,000
24,000
30,000
30,000

** ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำง 10 ท่ำนขึ้ นไป **

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
1869
1779
1689
1599
240
1569

สมำชิกบัตรเสริม
1869
1779
1689
1599
240
1569

- โปรแกรมนี้ สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
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- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก
ค่ำบริกำรนี้ รวม
- ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป - กลับชั้นทัศนำจรตำมเส้ นทำง และสำยกำรบิ นที่ได้ ระบุ ไว้ ในรำยกำร พร้ อมค่ภำษี
สนำมบินทุกแห่ง
- ค่ำที่พัก ห้ องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน พร้ อมอำหำรเช้ ำ
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
- ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
- ค่ำมัคคุเทศก์ท่คี อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง พร้ อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
- ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,00,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
- ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
- ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
- ค่ำทำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ ำเล่มหนังสือเดินทำง
- ค่ำภำษีนำ้ มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
- ค่ำนำ้ หนักกระเป๋ ำที่เกินกว่ำที่ทำงสำยกำรบินกำหนด 23 กก. ต่อใบ ท่ำนละ 1 ใบ
เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 14 วัน
 ชำระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้ วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
 กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 21 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตรำ
ค่ำบริกำร
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้ วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็ น

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

ที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่นื , หรือ
พยำยำมสร้ ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่ อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำง
และทำรกในครรภ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ ำประเทศอื่นเพื่ อไปทำงำน หรือเพื่อกำร
อื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ทำ่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อน
จองทัวร์เพื่ อหำข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้ นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำง
สำหรับท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิ จำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่ วมเดินทำงไป
ด้ วย (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะเด็ก
เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิ จำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำร
ทัวร์หรือบำงเส้ นทำง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่
กำหนด ให้ แก่ลูกค้ ำท่ำนต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทำงทรำบ
ล่วงหน้ ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหำกท่ำนต้ องกำร

9. ในกรณีท่ที ำ่ นยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้ จ่ำย

โดย
10.

11.
12.

13.

14.

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
ในกรณีท่ที ่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ ทนั ภำยในกำหนดเวลำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่ำนั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่
อนุญำตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ ว
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับ ผิ ดชอบต่ อ กำรที่ท่ำนถู ก ปฏิเสธไม่ ให้ เดิ น ทำงเข้ ำหรื อ ออกจำกประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือ
มีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้ เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน
สำหรั บท่ำนผู้ เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่ องบินภำยในประเทศเพิ่ มเติม ( นอกเหนื อจำกรำยกำรตำมทัวร์ )
หรื อดำเนิ นกำรใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่ ำใช้ จ่ำย กรุณ ำแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบก่อน เพื่ อขอคำยืนยัน สำหรั บ กำรออก
เดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือชำระค่ำใช้ จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้ ว
ต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำน
เห็น ว่ ำรำยกำรท่อ งเที่ยวดั งกล่ ำวไม่ ต รงตำมควำมประสงค์ ของท่ำน ไม่ ว่ำจะเป็ นเพรำะกำรเปลี่ ยนแปลงของ
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โรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดย
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟ
นอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจำเป็ นหรื อสุดวิสัย อำทิ กำรล่ ำช้ ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุด
งำน, กำรประท้ วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปั ญ หำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่ อคำนึงถึงควำมปลอดภัย และรั กษำผลประโยชน์ของ
ท่ำนให้ ได้ มำกที่สดุ
15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้ รวมค่ำเข้ ำชมไว้ แล้ ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิ ดทำกำร
บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ ำชมให้ แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ยนรำยกำร
เพื่ อให้ ท่ำนสำมำรถเข้ ำชมได้ แต่ ในกรณี ท่ีมีเหตุล่ำช้ ำหรื อเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่ ำงกำรเดินทำงทำให้ ท่ำนไม่
สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ ำ
ชมให้ แก่ทำ่ น
16. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรื อเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรั พย์สินของท่ำน อัน
เนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ำมี ) เช่น กระเป๋ ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้
โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตำมอัธยำศัย
18. ตำแหน่ งที่น่ั งบนเครื่ อ งบิ น เป็ นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่ องบิ น แบบหมู่ ค ณะของสำยกำรบิ น ต่ ำง ๆ บริ ษั ทฯ ไม่
สำมำรถเลือกตำแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้ แก่ทำ่ นและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้
ดีท่สี ดุ ภำยใต้ ลักษณะตำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้ มำ
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีควำมยินดีท่ไี ด้ ให้ บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์
จะเดิ น ทำงไปท่อ งเที่ยวพั ก ผ่ อ นแบบหมู่ คณะ และเข้ ำใจถึงวิ ถี ชีวิต ตลอดจนวั ฒ นธรรมของประเทศที่ท่ ำนได้
เดินทำงไป
20.
เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ ำงต้ น
เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
1. หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (มีหน้ ำว่ ำงที่ยังไม่ประทับตรำ 2 หน้ ำขึ้นไป)
โปรดตรวจดูอย่ำงละเอียด (ถ้ ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้ วยคะ)
2. รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉำกหลังสีขำว (หน้ ำตรง) ถ่ำยไว้ ไม่เกิน 6 เดือน อัดจำกฟิ ล์ม หรือโพลำ
รอยด์เท่ำนั้น
3. หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ ช่ือของ
แต่ละสถำนฑูต
· พนักงำนบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจำกสถำนที่ทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ระบุตำแหน่ ง อัตรำเงินเดือน วัน
เข้ ำทำงำน และวันที่อนุญำติให้ ลำงำน
· ข้ ำ รำชกำร ใช้ ห นั ง สื อ รั บ รองต ำแหน่ ง จำกต้ นสั ง กั ด เป็ นภำษำอั ง กฤษ (ไม่ จ ำเป็ นต้ องระบุ ว่ ำ ไป
ต่ำงประเทศ) กรณีเกษียณอำยุ ใช้ สำเนำบัตรข้ ำรำชกำรบำนำญ
· เจ้ ำของกิจ กำร ใช้ สำเนำทะเบี ยนกำรค้ ำ และหนั งสือรั บ รองจดหมำยจดทะเบี ยนหุ้ น ส่วน กรณี ไม่ จด
ทะเบียน ใช้ เอกสำรกำรเสียภำษี
· นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็ นภำษำอังกฤษ ระบุช้ันเรียน
EXCLUSIVE ISLAND WINTER 9D6N

11
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

4. หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้
ชื่อของแต่ละสถำนฑูต)
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจำ ออกจำกธนำคำรเป็ น
ภำษำอังกฤษ (ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b. กรณี ไม่ มี บั ญ ชี ส่ วนตั ว ให้ บุ ค คลในครอบครั ว ท ำหนั งสือ รั บ รองกำรั น ตี โดยออกจำกธนำคำรเป็ น
ภำษำอังกฤษและระบุว่ำจะออกค่ำใช้ จ่ำยให้ และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
และเอกสำรผู้ ออกค่ ำใช้ จ่ำย 1.สำเนำบัตรประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุ ควำมสัมพั น ธ์ของผู้ออก
ค่ำใช้ จ่ำย
5. สำเนำทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชน / สำเนำสูติบัตร ในกรณีท่อี ำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
6. สำเนำใบสำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่ำแล้ ว) สำเนำใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ ำมี)
7. หนั งสือยินยอมให้ เด็กเดินทำงไปต่ ำงประเทศ ในกรณี ท่ีเด็กอำยุไม่ เกิน 20 ปี ไม่ได้ เดินทำงกับบิ ดำและมำรดำ
หรือ เดินทำงไปกับท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่ำนั้น พร้ อมสำเนำบัตรประชำชน
*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้ วีซ่ำหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถำนฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทำงถูกปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จำเป็ นต้ องยึดมัดจำ 30,000 บำท เป็ น
ค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตัว๋
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