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Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

ธารน้ำแข็ง – ภูเขาน้ำแข็ง – น้ำพุร้อน – ภูเขาไฟ
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กำหนดการเดินทาง

13-20 ตุลาคม 2565
27 ธ.ค. 2565 - 3 ม.ค. 2566

(124,900.-)
(149,500.-)

..... รายละเอียดการเดินทาง .....
วันแรกของการเดินทาง
18.30 น.

กรุงเทพฯ – เรกยาวิก (ไอซ์แลนด์)

ประตูทางเข้าที่ 4
สายการบินฟินน์แอร์ (AY ... FINNAIR) ....

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เคาน์เตอร์แถว G

เจ้าหน้าทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบ เข้า-ออ กเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณทีม่ ากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านั้น
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหน ดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass
21.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 144
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 11 ชัว่ โมง 25 นาที)
❖

วันทีส่ องของการเดินทาง
05.50 น.
07.45 น.
08.35 น.

เรกยาวิก

เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 991
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 5 ชัว่ โมง 25 นาที)
เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก กรุงเรกยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง)
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จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.
จากนั้น

นำท่านชม กรุงเรกยาวิก ซึ่งเป็นเมืองหลวงอันทันสมัย และเมืองใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่
ใต้เส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเพียงเล็กน้อย อันเป็นสาเหตุของการที่ได้รับแสงอาทิตย์เพียงสี่ชั่วโมง
ต่อวันในช่วงกลางสุดของฤดูหนาว
ขณะทีก่ ลางคืนยังคงมีแสงจ้าราวกับกลางวันในฤดูร้อน
จากนั้น นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ โบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja) โบสถ์
ทางศาสนาคริสต์ที่สงู ที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง
โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถาน, เป็นสถาปัตยกรรมที่มี
เอกลักษณ์แนวอิม พราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตั้งแต่
ปีเริ่มสร้าง ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 แล้วนำท่านไป
ชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2
ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน BLUE LAGOON ทะเลสาบสีฟ้าบนเกาะหินปะการัง แหล่งน้ำแร่ที่มี
ชื่อเสียงที่สุด เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เชิญท่านอาบ
น้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream
Sauna ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย สดชื่น ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และ
รักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับ
โลก และโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ มีนักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างก็ไม่
พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

เรกยาวิก – อุทยานแห่งชาติธงิ เวลลีร์ – ขับสโนว์โมบิล
ธารน้ำแข็งแลงโจคูล – น้ำตกกูลฟอสส์ – น้ำพุรอ้ นเกย์ซีร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธงิ เวลลีร์ (Thingvellir National Park) อยูท่ างด้านตะวันออก
ของกรุงเรคจาวิค หรือที่ชาวเมืองออกเสียงว่า ธิงเวลลีร์ คำว่า Ping
ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า สภา และ Vellir แปลว่า ทุ่งหญ้า เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1928
ถูกขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานทีอ่ ัน
เป็นมรดกของชาวโลก ในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมี
รอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic
Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุง่ ลาวา หุบผา ถํ้า ลำธาร นํ้าตก และ
ทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมี
การเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ต้งั แต่ปี
ค.ศ. 930 นอกจากนั้นยังเป็นบริเวณที่เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอยู่ตลอดเวลา
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จากนั้น

ให้ท่านได้ชมรอยแตกทีก่ ว้างขึ้น ๆ ในแต่ละปี ซึง่ เป็นอีกหนึ่งใน
ปรากฏกาณ์และความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่หี าดูได้ยาก
จากนัน้
นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่กล่าวได้ว่าเป็น
“BIG THREE” หรือ “วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ของ
ไอซ์แลนด์ ซึ่งได้แก่ Gullfoss, Geysir และ Pingvellir จากนัน้ นำ
ท่านชม นํา้ ตกกูลฟอสส์ GULLFOSS มีความหมายว่า นํา้ ตก
ทองคำ นํ้าตกที่ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็นนํา้ ตกทีส่ วยงามทีส่ ุดใน
ไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่านํ้าตกไนแองการ่า
อีกด้วย ถือว่าเป็นนํ้าตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยว ๆ
หลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองคำ”
เนื่องจากเมื่อละอองนํ้าปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม
และ
ปรากฏเป็นรุ้งกินนํ้าให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการ ขับสโนว์โมบิล SNOWMOBILE เพลิดเพลินไปตามธารน้ำแข็ง
แลงโจคูล LANGJOKULL ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ท่านจะได้ชมพลัง
แห่งสายน้ำอันมีปริมาณมหาศาลที่กัดเซาะหุบเป็นร่องลึก ตื่นตา
กับธารน้ำแข็งกว้างใหญ่สุดสายตาที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับธารน้ำแข็งในอลาสก้า ที่ท่าน
เพียงแค่มองเห็นในระยะห่าง
ๆ
สุดยอดการเดินทางกับ
ประสบการณ์ขับ SNOW SCOOTER ด้วยตัวของท่านเองไปบนธาร
น้ำแข็ง 1 ชั่วโมงเต็ม
(คันละ 2 ท่าน ..... พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท)
จากนั้น
นำท่านชม นํา้ พุรอ้ นเกย์ซีร์ (GEYSIR) นํ้าพุร้อนทีต่ ้งั อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มี
ความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ใน
อดีตนํ้าพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่นา่ เสียดายที่
ในปัจจุบนั ไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยงั สามารถพุ่งได้มากสุดที่
ประมาณ 60-100 ฟุต ทุก ๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม
เช่นเดียวกัน
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SOUTH COAST หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
เช้า

โจกุลซาลอน...ธารน้ำแข็งพันปี –
คีร์กจูเบจาร์เคลาส์ตูร์ (สัมผัสหินบะซอลสีดำ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนัน้

12.30 น.
บ่าย

จากนั้น

18.30 น.
จากนัน้

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นคีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตรู ์ (KIRKJUBAEJARKLAUSTUR) มวลลาวาขนาด
ใหญ่เป็นแนวกว้าง ที่เกิดการเย็นลงอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็น
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง เพื่อให้ท่านชมหาดทรายดำ ท่านจะได้ชมความงดงามตาม
ธรรมชาติของหินบะซอลสีดำรูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย
(ระยะทางประมาณ 169 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารน้ำแข็งพันปี เป็นที่ร้จู กั กันเป็น
อย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งทีใ่ หญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธาร
น้ำแข็งมากขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1934-1935 และค่อย ๆ ขยายตัว
เพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200
เมตร ถือได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์
(ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (ICEBERG) หรือ ภูเขาน้ำแข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้น
น้ำของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ชม
ความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ท่ลี ะลาย
ลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่
ทะเล
ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่ง
ทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซา
ลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนก
นางนวล ทีเ่ รียกว่า big seagulls หรือหากโชค
ดีท่านอาจจะได้เห็นสิงห์โตทะเลที่ดำผุดดำว่าย
เล่นน้ำ หรือกำลังหาอาหารอยู่อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น สถานที่น้ยี งั เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ
ภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ A VIEW TO KILL และ BATMAN อีกด้วย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ท่พี ัก โรงแรม FOSSHOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

12.00 น.

คีร์กจูเบจาร์เคลาส์ตูร์ – วิค (หาดทรายดำ) –
น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ – น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ – เรคยาวิก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (VIK) วิคเป็นเมืองเล็ก ๆ เงียบ
สงบริมทะเล แวดล้อมไปด้วยภูเขาเขียว หาดทรายดำ แท่ง
หินบะซอลที่คล้ายกับ Giant Causeway ในไอร์แลนด์เหนือ
แต่ที่เมืองวิคบริเวณจะเล็กกว่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นำท่านเดินทางตามแนวชายฝั่ง ผ่านทุ่งลาวาขนาดใหญ่ที่ปัจจุบนั ถูกปกคลุมด้วยมอสหนานุ่มดุจ
ผืนพรมอันกว้างใหญ่ นำท่านแวะถ่ายรูปกับภูมิประเทศแปลกตาระหว่างทาง ซึ่ง
คงยากที่จะพบเห็นในประเทศอื่นในโลกนี้ ซึ่งถนนถูกขนาบข้างด้วยนํ้าตกสองสาย
ที่สวยงามอัน ได้แก่ น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (SELJALANDSFOSS) และ นํา้ ตก
สโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งนํ้าตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง
62 เมตร เป็นนํ้าตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ
ไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของนํ้าตกนี้ ทำให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นนํ้า
ตกได้ท้งั หมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทำให้การยุบตัวของพื้นดิน
แห่งนี้มีให้เห็นได้ อย่างชัดเจน ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายนํ้าขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่ง
ลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทัง้ สองฝั่ง
จากนัน้
นำท่านเดินทางกลับ เมืองเรกยาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจาก
บ่อน้ำร้อน นอกจากนีย้ งั มีตำนานไวกิ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน
แถบนี้มาก่อน
(ระยะทางประมาณ 124 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น
09.25 น.
15.50 น.

18.00 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 992
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 4 ชัว่ โมง 30 นาที)
เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย
ซึ่งสถาปัตยกรรมภายในเมือง จะเป็นแบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกับแบบทันสมัยของ
สแกนดิเนเวียที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะและการออกแบบ
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ORIGINAL SOKOS PRESIDENTTI หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

เรคยาวิก – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินเล่นชม “ตลาดนัดริมทะเล” ที่มีชื่อเสียง นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่
ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตัง้ สถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบ
ประธานาธิบดี และโบสถ์
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จากนัน้

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.
จากนั้น

นำท่าน เข้าชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (โบสถ์หิน) หนึ่งในสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้คนนับล้านคนมาเยือนโบสถ์ถ้ำแห่งนี้ ออกแบบโดยพี่น้องสถาปนิก
นาม ทีโม และทูโอโม โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 บริเวณด้านในสร้าง
ขึ้นจากการสกัดหินล้วน ๆ หลังคามุงด้วยทองแดง และเว้นช่องตรงกลาง
เป็นเหมือนลายลูกกรงแนวตั้งเพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามา
ด้านในได้ การออกแบบเช่นนี้ทำให้บริเวณโถงด้านในเกิดเป็นอะคูสติคชัน้
ยอดในการแสดงดนตรี ซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้ในการจัดแสดง
คอนเสิร์ตบ่อยครั้ง จากนั้น นำท่านเดินเล่นชม อนุสาวรีย์ซเิ บลิอุส ตั้งอยู่
ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึ้นเพื่อสดุดใี ห้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดัง
ของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย
เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะ
เป็นอนุสาวรียท์ ี่ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตา ทันสมัย
สร้างโดยนำเอาแท่งเหล็ก 600 แท่งมาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็น
รูปร่างของออร์แกนลม ตัง้ อยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เข้าชมวิหารอุสเพนสกี้ วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซียในช่วง
ปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตวั วิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเศษหลังจาก
เขาเสียชีวิตลง การออกแบบด้านนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซึง่ หาดูได้ยาก
โดยตัววิหารสีน้ำตาลอิฐ โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมสีทอง จากนั้น นำ
ท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของเฮลซิงกิ ณ ห้างสต๊อกมาน ซึ่ง
เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ท่สี ุดในฟินแลนด์ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
00.45 น.
17.25 น.

กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 143
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 9 ชัว่ โมง 35 นาที)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.........
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**** END OF TOUR ****
*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนือ่ งมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น
ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-108-8666
สกุลเงิน

ไอซ์แลนด์ ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)

ไฟฟ้า

220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃)
เมือง
แมดดริ ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษัทฯ ขอแนะนำว่าควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทำการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซื้อทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐานการทำวีซา่ เดนมาร์ก
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2. หนังสือเดินทางเล่มเก่าทีเ่ คยได้รับวีซา่ เชงเก้นภายใน 5 ปี
3. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนั ขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เท่านัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรข้าราชการ /
สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า /
สำเนาสูตบิ ัตร (ในกรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีขนึ้ ไป) อย่างละ....2...ชุด
5. หลักฐานการทำงาน
ไ

(จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชอื่ สถานทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 1 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษทั ด้วย) อย่างละ…1….ชุด
- พนักงานบริษัท / ข้าราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน
(ระบุวันเข้าทำงาน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอายุ…1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอาชีพอิสระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้
6. หลักฐานด้านการเงิน
- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ำกว่า
6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง 4 เดือน (อัพเดทก่อนยืน่ วีซา่ 15 วัน)…1…ชุด (ควร

เลือกบัญชีทมี่ ีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง)
7. กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่าน
หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต
ให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง
ลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด….
8. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอพหมอพร้อม) เพือ่ เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว

**หมายเหตุ**

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์
- สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกค้าจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่ งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซา่ ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ***
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แผนทีศ่ ูนย์ยนื่ วีซ่า VFS เดนมาร์ก
ที่อยู่ อาคารจามจุรี สแควร์ ชัน้ 4 ห้อง 404-405 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
รถไฟใต้ดิน MRT : สถานีสามย่าน ทางออกประตู 2

*** หมายเหตุ ***
- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน
ทางสถานทูตเดนมาร์กไม่อนุญาติให้
ดึงพาสปอร์ตในระหว่างการยืน่ คำ
ร้อง
- การสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ยื่นวีซ่า
VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ต้องมา
ตามวันนัดหมายของทาง VFS เท่านั้น
ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย
3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย
ขายจะแจ้งวันเวลาให้ท่านอีกครั้ง)
- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไปในวันสแกนลายนิ้วมือ
• บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
• สมุดเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ

1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่
ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซา่
แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่ น
ดุลพินจิ ของทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และ
มีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตก็ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็
ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง
3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายที่สถานทูตระบุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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อัตราค่าบริการ .... ไอซ์แลนด์ ตะลุยเมืองน้ำแข็ง 8 วัน (AY)
ก.ค.-ธ.ค.
ผู้ใหญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
124,900.เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 113,900.ผู้ใหญ่พกั ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม
17,000.-

ปีใหม่
149,500.- บาท
138,500.- บาท
25,000.- บาท

***หมายเหตุ*** ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนำมาแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิน้
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์
(ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทไี่ ด้รับอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คุม้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทาง

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริม่ ต้น 970 บาท

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

9. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (คนละ 100 บาท x 8 วัน)

= ท่านละ 12 ยูโร
= ท่านละ 800 บาท

ขัน้ ตอนการจอง และชำระค่าทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 60,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีท่ียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที)

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านัน้
บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่ นชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือ่ ส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการชำระเงินของท่าน
เป็นสำคัญ
-หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล
กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป
คืนค่ามัดจำทั้งหมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เด็กทีม่ ีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้ ูงอายุ หรือท่านทีม่ ีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า
ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว
กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ
ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้

*** หมายเหตุ ***

ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีทลี่ ูกค้าต้องทำการออก
ตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์........ ไอซ์ แลนด์ ตะลุยเมืองน้ำแข็ง 8 วัน (AY) ...........วันเดินทาง.........................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รำยชื่ อผู้เดินทำง (กรุณำกรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่ำงถูกต้ องตำมหนังสื อเดินทำง เรียงตำมห้ องพัก)
ลำดับ

ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)

ชื่ อ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8

**หมำยเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อำหำร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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