
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iceland 
Aurora 9 Days 

ใบอนุญาตเลขที่  11/01967 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ที ่ 4 ประตู
ทางเขา้ที ่3 เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการบนิไทย โดย
มีเจ้าหนา้ที่เอฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ 
โคเปน้เฮเกน้ (เดนมารก์) 
พระราชวงัหลวงอมาเลยีนบอรก์ - รปูปัน้เงอืกนอ้ย 
เรกยาวกิ  (ไอซแ์ลนด)์ 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ โคเป้นเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950  
06.35 น. เดินทางถึง กรุงโคเป้นเฮเก้น นครหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย  ซึ่งมีผู้แต่งเพลง 

"WONDERFUL, WONDERFUL COPENHAGEN" ให้คนรู้จักกันทั่วโลก 
จากนั้น น าท่านชื่นชมกับผังเมืองที่ถูกจัดสร้างไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน  เริ่มจากใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาเมืองอัน

สง่างาม ค าว่า โคเปนเฮเกน แปลว่า สวรรค์แห่งเมืองท่า เพราะตั้งแต่อดีตมาแล้ว ที่นี่เป็นเมืองหนา้ด่านแรกของการ
เดินทางติดต่อกับสแกนดิเนเวียในสมัยแรกโดยทางเรือ ชมจตุรัสของพระต าหนักทั้ง 3 หน้าพระราชวังหลวงอมา
เลียนบอร์ก ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์เดนมาร์กในปัจจุบัน ชมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  

จากนั้น  น าท่านผ่านย่านเมืองเก่าสู่ รูปปั้นเงือกน้อย ถูกสาปที่นั่งเฝ้าน่านน ้าอยู่ในเทพนิยายอันลือลั่นของฮานสคริสเตียน
แอนเดอร์สัน พร้อมชมอนุสาวรีย์แห่งอิสระภาพ ผ่านอ่าวโคเปนเฮเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากนั้นเข้าสู่ย่านกลาสีนี
ฮาเว่น และย่านลาตินของกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก ซึ่งปัจจุบันยังเป็นที่ท าการของคณะ
รัฐบาล และใช้ในพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของราชวงศ์เดนมาร์ก 

จากนั้น สมควรแก่เวลา น าท่านกลับสู่สนามบิน 
13.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเรกยาวิก  ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI 205 
15.25 น. เดินทางถึง กรุงเรกยาวิก ซึ่งเป็นเมืองหลวงอันทันสมัย และเมืองใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ใต้เส้นอาร์คติกเซอร์

เคิลเพียงเล็กน้อย อันเป็นสาเหตุของการที่ได้รับแสงอาทิตย์เพียงสี่ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงกลางสุดของฤดูหนาว ขณะที่
กลางคืนยังคงมีแสงจ้าราวกับกลางวันในฤดูร้อน 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
โกลเดน้เซอรเ์คลิ – น า้ตกกลูฟอสส ์ 
น า้พรุอ้นเกยซ์รี์ – อทุยานแหง่ชาตธิงิเวลลรี์  
***ลา่แสงเหนอื*** 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่กล่าวได้ว่าเป็น  “BIG THREE” หรือ “วงกลมทองค า” (Golden 

Circle) ของไอซ์แลนด์ ซึ่งได้แก่ Gullfoss, Geysir และ Pingvellir จากนั้น น าท่านชม น ้าตกกลูฟอสส์ GULLFOSS 
มีความหมายว่า น ้าตกทองค า น ้าตกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน ้าตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะ
กล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน ้าตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นน ้าตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจ านวนสถานที่ท่องเที่ยว ๆ หลาย
แห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองค า” เนื่องจากเมื่อละอองน ้าปะทะกับ
แสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน ้าให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็น
ภาพที่อลังการสวยงามสมค าเล่าลือ  

จากนั้น น าท่านชม น ้าพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น ้าพุร้อนที่ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อน
ประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน ้าพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่า
เสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60-100 ฟุต ทุก ๆ 5 นาที 
นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) อยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเรคจาวิค 

หรือที่ชาวเมืองออกเสียงว่า ธิงเวลลีร์ ค าว่า Ping ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า สภา และ Vellir แปลว่า ทุ่งหญ้า เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 
ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลก ในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ ้า ล าธาร น ้าตก และทะเลสาบที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่
ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 930 นอกจากนั้นยังเป็นบริเวณที่เกิดการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกอยู่ตลอดเวลา จากนั้น ให้ท่านได้ชมรอยแตกที่กว้างขึ้น  ๆ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งใน
ปรากฏกาณ์และความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับ เมืองเรกยาวกิ (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน ้าที่พวยพุ่งขึ้นมาจาก   บ่อน ้าร้อน นอกจากนี้
ยังมีต านานไวกิ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน   แถบนี้มาก่อน 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง 
ชมกรงุเรกยาวกิ 
โบสถก์รมีสคริค์ยา 
ลอ่งรอืชมปลาวาฬ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ โบสถ์ฮ ัลล์กรีมสคิร ์คยา 

(Hallgrimskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์  เป็น
จุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์นี้มีความส าคัญในฐานะเป็นศาสน
สถาน, เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์แนวอิม พราสชั่นนิสท์ รวม
เวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตั้งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้ว
เสร็จในปี ค.ศ.1986 แล้วน าท่านไปชมสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งคือ 
Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคย
ใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้น า 2 ประเทศมหาอ านาจผู้ยิ่งใหญ่ในการ
ยุติสงครามเย็น ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าสู่ ท่าเรือเรกยาวิก เพื ่อให้ท่านได้สนุกไปกับกิจกรรม 

ล่องเรอืชมปลาวาฬ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นปลาวาฬขนาด
ใหญ่  อาทิ  เช ่น  ปลาวาฬหลังค ่อม  ปลาวาฬมาเจสติแดนฟินที  
ปลาวาฬมิ้งก์ ออร์ก้า-ปลาวาฬเพชฆาต ชนิดเดียวกันกับเจ้า  วิลลี่ที่
ดังไปทั่วโลก ก็เป็นปลาวาฬที่เกิดในน่านน ้าไอซ์แลนด์ ชาวเรือที่นี่กล้า
รับประกันว่าการออกเรือไปแต่ละครั้ง ต้องได้ชมปลาวาฬได้อย่าง
ใกล้ชิด แทบจะไม่มีครั้งใดเลยที่ไม่ปรากฏปลาวาฬให้เห็น  นอกจาก
ปลาวาฬสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้ว ท่านยังจะได้ชมโลกของนก
ทะเลหลากหลายชนิด โดยเฉพาะนกพัฟฟิ่นที่หาดูได้ยากยิ่ง  อีกทั้ง
ปลาโลมาปากขาวที่อาศัยอยู่อย่างมากมายในทะเลแถบนี้ ท่านจะได้รับ
ความตื่นเต้นกับการได้พบ ได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่โตมี
น ้าหนักถึง 7-10 ตัน เพลิดเพลินไปเหล่าโลมา ที่จะมาเวียนว่ายไปมา
อย่างใกล้ชิดขณะที่เรือล่องไปในสายน ้า สดชื่นประทับใจกับธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ ์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 

***น าท่านออกเดินทางตามล่าแสงเหนือ “แสงออโรร่า” บนท้องฟ้าเขตอาร์กติก การล่าแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่านี้จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่
พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน  
***หมายเหตุ : การล่าหาแสงเหนือทุกครั้ง ไม่อาจยืนยันได้แน่นอนว่าจะเห็นแสงเหนือ เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
 



  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
น า้ตกโคการฟ์อสส ์
น า้ตกเซลจาลนัตฟ์อสส์ 
เมอืงวคิ - หาดทรายด า  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางตามแนวชายฝั่ง ผ่านทุ่งลาวาขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยมอสหนานุ่มดุจผืนพรมอันกวา้ง

ใหญ่ น าท่านแวะถ่ายรูปกับภูมิประเทศแปลกตาระหว่างทาง ซึ่งคงยากที่จะพบเห็นในประเทศอื่นในโลกนี้ ซึ่งถนนถูก
ขนาบข้างด้วยน ้าตกสองสายที่สวยงามอัน ได้แก่ น ้าตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์(SELJALANDSFOSS) และ น ้าตก สโค
การ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งน ้าตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน ้าตกที่สูงที่สุดทาง
ภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน ้าตกนี้ ท าให้ต้องยืนห่างพอสมควร 
เพื่อจะได้เห็นน ้าตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ท าให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็น
ได้ อย่างชัดเจน ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน ้าขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขด
หินทั้งสองฝั่ง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (VIK) วิคเป็นเมืองเล็ก ๆ เงียบสงบริมทะเล แวดล้อมไปด้วยภูเขาเขียว หาดทรายด า แท่ง

หินบะซอลที่คล้ายกับ Giant Causeway ในไอร์แลนด์เหนือแต่ที่เมืองวิคบริเวณจะเล็กกว่า  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 



  

วนัทีห่กของการเดนิทาง 
โจกลุซาลอน...ธารน า้แขง็พนัป ี
ไอซเ์บริก์ 
ขบัสโนวโ์มบลิ - ธารน า้แขง็แลงโจคลู  
เซลฟอสส ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารน ้าแข็งพัน

ปี เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไอซแ์ลนด์ เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งมากขึ้น ๆ ในทุก ๆ 
ปี ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1934-1935 และค่อย ๆ ขยายตัว
เพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดย
มีความลึกของน ้าถึง 200 เมตร ถือได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็น
อันดับสองของไอซ์แลนด์ 

จากนั้น ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (ICEBERG) หรือ ภูเขาน ้าแข็งก้อน
โต ๆ เร ียงรายโผล่พ้นพื ้นน ้าของทะเลสาบ  ยามกระทบแสงแดด
ก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก  ชมความสวยงาม
ของทุ่งน ้าแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน ้าแข็งด้านบน และไหล
ลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีด าที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่
เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื ่อเรียกว่า Skúas และสีขาว
ตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagulls หรือหากโชคดีท่านอาจจะ
ได้เห็นสิงห์โตทะเลที่ด าผุดด าว่ายเล่นน ้า หรือก าลังหาอาหารอยู่อย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนั้น สถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์
เรื่องเจมส์บอนด์ A VIEW TO KILL และ BATMAN อีกด้วย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการ ขับสโนว์โมบิล  เพลิดเพลินไปตาม

ธารน ้าแข็งแลงโจคูล LANGJOKULL ซึ่งเป็นธารน ้าแข็งที ่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของประเทศ ท่านจะได้ชมพลังแห่งสายน ้าอันมีปริมาณ
มหาศาลที่กัดเซาะหุบเป็นร่องลึก ตื่นตากับธารน ้าแข็งกว้างใหญ่สุด
สายตาที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
กับธารน ้าแข็งในอลาสก้า ที่ท่านเพียงแค่มองเห็นในระยะห่าง ๆ สุดยอด
การเดินทางกับประสบการณ์ขับ SNOW SCOOTER ด้วยตัวของท่าน
เองไปบนธารน ้าแข็ง 1 ชั่วโมงเต็ม 
(คันละ 2 ท่าน .... พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว, หมวก

กันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบูท๊) 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง 
เซลฟอสส ์
ครซิวูกิ 
อาบน า้แรบ่ลลูากนู 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ คึริซูวิก เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้ดินเกิดจากความร้อนจากใต้ดินเป็นพลังงาน มีทั้งปล่อง 

และบ่อน ้าพุร้อน ที่ยังเป็นธรรมชาติ มีทั้งปล่อง และบ่อน ้าพุร้อนที่เป็นธรรมชาติ ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่บลูลากูน 
สถานที่ท่องเที่ยวที่โงดังระดับโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บลูลากนู BLUE LAGOON ทะเลสาบสีฟ้าบนเกาะหินปะการัง แหล่งน ้าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นบ่อ

น ้าร้อนที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อการบ ารุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream 
Sauna ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย สดชื่น ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้ นับเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก และโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์  มีนักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างก็ไม่พลาดกับการมา
เยือนสถานที่แห่งนี้ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง 
สนามบนิเคฟลาวกิ  
เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้  (บนรถ) 
04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเคฟลาวกิ 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงกเ์ฟริต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์เทีย่วบนิ

ที ่FI 520  
12.05 น. เดินทางถึง แฟรงกเ์ฟริต์ ...เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
13.45 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 921  
 
 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง 
เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 
06.25 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ 
 

****  END  OF  TOUR  **** 
 



 

  

 

ก าหนดการเดินทาง 
01 – 09 ธ.ค. 64 // ชว่งเทศกาลปใีหม ่25 ธ.ค. 64 – 02 ม.ค. 65 
19 – 27 ม.ีค. 65 // ชว่งเทศกาลสงกรานต ์09 – 17 เม.ย. 65 

ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งคู ่

 
 

 

ราคาเดก็ 
อายตุ า่กวา่ 12 ป ี

( มเีตยีง ) 

ราคาเดก็ 
อายตุ า่กวา่ 12 ป ี
( ไมม่ีเตยีง ) 

พกัเดีย่ว 
เตยีงคู ่ 

( ช าระเพิม่ ) 
 
 
 

พกัเดีย่ว 
เตยีงเดี่ยว  
( ช าระเพิม่ ) 

 
 
 

159,000.- 131,000.- 118,000.- 19,000.- 17,000.- 
 

***หมายเหต*ุ**   ถา้มาดว้ยกนัทัง้หมด 3 ทา่น จะตอ้งพกัหอ้งรวมกนั 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 
หากตอ้งการนอนแยกหอ้งเปน็ 2 ทา่น 1 หอ้ง และ 1 ทา่น 1 หอ้ง .... ทา่นจะตอ้งเสยีคา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียง

แทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
- รูปภาพประกอบสถานที่ทอ่งเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดย

มิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ  อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุตา่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของสายการบิน ตลอดจนจากเหตุการณ์
สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้งทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่าง
การเดินทาง 

 



  

 

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่) 
- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได ้ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ 
3. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ) กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาต

ให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
4. ค่าโรงแรมทีพ่ัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทวัร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า และหากวันเขา้
พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมตา่งๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกนิ 7 กิโลกรัม)  
7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่า

ทิปหัวหน้าทวัร์) 
8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาล : กรณีเกดิอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณทีี่ไดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอืคนตา่งด้าว  (เป็นหน้าที่ของ

ผู้เดินทางที่ตอ้งจัดท าเอง) 
3. คา่ตรวจโควดิ PCR Test กอ่นออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถา้ม)ี 
4. คา่โรงแรมกกัตวั ASQ (คาดวา่เดอืน ต.ค.-ธ.ค. 64 ไมต่อ้งกกัตวั แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายเปดิเมอืงผู้

เดนิทางรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง) 
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน า้หนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, คา่ซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่า

โทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
9. คา่ทปิพนกังานขบัรถยโุรป  (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทา่นละ 14 ยโูร   

10. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย    (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ทา่นละ 900 บาท  

 

   ค่าทวัรร์วม 

   ค่าทวัรไ์มร่วม 



  

 

 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท (***ยกเวน้ชว่งสงกรานต ์และปีใหม ่มดั
จ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป 
..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 
ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

หมายเหต ุ: ทา่นที่ตอ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 
 

●ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วันท าการ    คืนเงินมัดจ าทัง้หมด (หลังหักค่าบริการ*) 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันท าการ  คืนเงินมัดจ าทัง้หมด (หลังหักค่าบริการ*) 
●ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 -30 วันท าการ      หักมัดจ า 10,000 บาท/ทา่น 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 -45 วันท าการ   หักมัดจ า 10,000 บาท/ทา่น 
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -15 วันท าการ      หักมัดจ า 30,000บาท/ท่าน 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 -30 วันท าการ   หักมัดจ า 30,000บาท/ท่าน 
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 -07 วันท าการก่อนการเดินทาง    หัก 50% ของค่าทวัร ์
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -15 วันท าการ   หัก 50% ของค่าทวัร ์
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ หรือ NO SHOW    หัก 75% ของค่าทวัร ์
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ หรือ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทวัร ์
●ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทวัร ์

*การยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลังมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ คิดค่าด าเนินการ 2,000 บาท 
*การยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลังยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ หักคา่ยื่นวีซา่เต็มจ านวน และคิดค่าด าเนินการ 3,000 บาท 

 

เงื่อนไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชยีร์เช็ค  
 

2. ช าระโดยเงินสด 
 

3. ช าระด้วยการ โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  เมื่อได้ท าการ
โอนเงินเข้าบัญชีของบริษทัแล้ว ... กรุณาส่ง Line มาที่
เจ้าหนา้ที่ฝ่ายขายผู้ดูแล หรือ Line @avenuetour หรอื
ส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399 โปรดระบุชื่อผู้
ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง และชื่อของเจ้าหนา้ที่ที่ตดิต่อ 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้
ค่าบริการ 



 

●หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด  เงื่อนไขหนึ่ง  แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้  โดยหากสามารถย่ืน
ขอวีซา่ได้ทันตามก าหนดเวลา  ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่  และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเท่านัน้  และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
●หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพจิารณาอนุมัติวซีา่ 

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอืยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด 

 

 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถปุระสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้

ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุ
สุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดย
จะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหวา่งการเดินทางทา่นถูกเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง 
ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ทา่นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึง่ถอืเป็นเหตุซึง่อยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ  เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ
สายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัว
สูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคมุของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน ให้ถือว่าทา่นได้สละสิทธิ์ และ
ไม่สามารถเรียกร้องขอเงนิคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
*** หมายเหตุ ***  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเครื่องบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุ๊ป)     กรุณาแจ้ง

พนักงานขายก่อนล่วงหนา้ 35 วัน หรือกรณีที่ลูกค้าต้องท าการออก        ตั๋วโดยสาร
ภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ยใด ๆ ทั้งส้ิน 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
อตัราแลกเปลีย่น, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 

 

 


