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กา้หนดการเดนิทาง 12-19 ตลุาคม 2562  (109,000.-)  

 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน้  (เดนมารก์) 
 

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชั นที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูางเขา้ที ่ 3 

เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ 

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปา้ยชือ่ของทา่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ้านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั น จะน้ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนา้ตดิตวัถอืขึ นเครือ่ง ยกเว้นสินค้าท่ีซื อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ นเคร่ือง*** 

ทุกทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่า้หนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง โคเปนเฮเกน้ – เรกยาวกิ  (ไอซแ์ลนด)์ 

 *** ลอยตวัทีบ่อ่น า้พรุอ้นบลลูากนู *** 
 

 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น  ประเทศเดนมาร์ก  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 950 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  12 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

07.40 น. เดินทางถึง กรุงโคเปน้เฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ นครหลวงท่ีใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งมีผู้แต่งเพลง "WONDERFUL, WONDERFUL COPENHAGEN" ให้คนรู้จกั

กันท่ัวโลก ค้าว่า โคเปนเฮเกน แปลว่า สวรรค์แห่งเมืองท่า เพราะตั งแต่อดีตมาแล้ว ท่ีนี่เป็น

เมืองหน้าด่านแรกของการเดินทาง ติดต่อกับสแกนดิเนเวียในสมัยแรกโดยทางเรือ 
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(เวลายโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายโุรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จากนั น น้าท่านชื่นชมกบัผังเมืองท่ีถูกจดัสร้างไว้อย่างมีระเบยีบแบบแผน เริ่มจากใจกลางเมืองซึ่งเป็น

ท่ีตั งของสภาเมืองอันสง่างาม ผ่านชมจตุรสัของพระต้าหนักทั ง 3 หน้าพระราชวงัหลวงอมาเลยีน

บอรก์ ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระราชวงศ์เดนมาร์กในปจัจุบัน ชมการ

เปลี่ยนเวรยามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ จากนั น น้าท่านผ่าน

ย่านเมืองเก่าสู่ รปูปัน้เงอืกนอ้ย ถูกสาปท่ีนั่งเฝ้าน่านน ้าอยู่ในเทพนิยาย

อันลือลั่นของฮานสคริสเตียน แอนเดอร์สัน  พร้อมชมอนุสาวรยี์แห่ง

อิสระภาพ ผ่านอา่วโคเปนเฮเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากนั นเข้าสู่ย่าน

กลาสีนีฮาเว่น และยา่นลาตินของกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านชม พระราชวงั 

ครสิเตยีนบอรก์ ซึ่งปจัจุบันยังเป็นท่ีท้าการของคณะรัฐบาล และใช้ในพิธี

ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของราชวงศ์เดนมาร์ก จากนั น ให้ท่านได้เลือก

ซื อสินค้าตามอัธยาศยั บนถนนช้อปปิ้งท่ียาวท่ีสุด “Stroget” ซึ่งเต็มไป

ด้วยร้านรวงนานาชนิด โดยเฉพาะสินค้าขึ นชื่อของเดนมาร์ก เช่น อ้าพัน 

(Amber), ตัวต่อเลโก้ (Lego), ยาบา้รุงสุขภาพ และของท่ีระลึกต่าง ๆ 

จากนั น น้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก  โดยสายการบิน ICELAND AIR  เท่ียวบินท่ี FI 205 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 40 นาท)ี 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรกยาวิก ประเทศ

ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงอันทันสมัย และเมืองใหญ่ท่ีสุดของไอซ์แลนด์ ตั งอยู่ใต้เส้นอาร์คติก

เซอร์เคิลเพียงเล็กน้อย อันเป็นสาเหตุของการท่ีได้รับแสงอาทิตย์เพยีงสี่ชั่วโมงต่อวัน ในช่วง

กลางสุดของฤดหูนาว ขณะท่ีกลางคืนยังคงมีแสงจ้าราวกับกลางวนัในฤดรู้อน 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ บลลูากนู BLUE LAGOON ทะเลสาบสีฟ้าบนเกาะหินปะการัง แหล่งน ้าแร่ท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุด เป็นบ่อน ้าร้อนท่ีมีแร่ธาตุตา่ง ๆ มากมาย เชิญท่านอาบ

น ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อการบ้ารุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream 

Sauna ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย สดชื่น ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และรักษา

โรคเก่ียวกับผิวหนังได้ นับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพระดับโลก 

และโด่งดงัท่ีสุดของไอซ์แลนด์ มีนักท่องเท่ียวกว่า 95% ต่างก็ไม่พลาดกับ

การมาเยือนสถานท่ีแห่งนี  

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  RADISSON BLU SAGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เรกยาวกิ – อทุยานแหง่ชาตธิงิเวลลรี ์– ขบัสโนวโ์มบลิ 

                     ธารน า้แขง็แลงโจคลู – น า้ตกกลูฟอสส ์– น า้พรุอ้นเกยซ์รี ์– เฮลลา 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาตธิงิเวลลรี ์(Thingvellir National Park) อยู่ทางด้านตะวันออก

ของกรุงเรคจาวิค หรือท่ีชาวเมืองออกเสียงว่า ธิงเวลลีร ์ค้าว่า Ping ใน

ภาษาไอซ์แลนดิกแปลวา่ สภา และ Vellir แปลว่า ทุ่งหญ้า เป็นอุทยาน

แห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั งขึ นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ น

ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) วา่ใหเ้ปน็สถานทีอ่นัเปน็มรดก

ของชาวโลก ในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยก

ของแผ่นดินท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมี

ภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ า    ล้าธาร น้ าตก และทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกท่ีกว้างขึ นในแต่ละปี เนื่องจากมี

การเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พรอ้มชมร่องรอยอาคาร

รัฐสภาอันเก่าแก่ตั งแต่ปี ค.ศ. 930 นอกจากนั นยังเป็นบริเวณท่ีเกิดการ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลกอยู่ตลอดเวลา จากนั น ให้ท่านได้ชมรอยแตกท่ี

กว้างขึ น ๆ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในปรากฏกาณ์และความมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติท่ีหาดไูด้ยาก 

จากนั น น้าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการ ขบัสโนวโ์มบลิ SNOWMOBILE เพลิดเพลินไปตามธารน า้แขง็

แลงโจคลู LANGJOKULL ซึ่งเป็นธารน ้าแข็งท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ท่านจะได้ชมพลัง

แห่งสายน ้าอันมีปริมาณมหาศาลท่ีกัดเซาะหุบเป็นรอ่งลึก ตื่นตา

กับธารน ้าแข็งกว้างใหญ่สุดสายตาท่ีท่านสามารถสมัผัสได้อย่าง

ใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างอย่างสิ นเชิงกับธารน ้าแข็งในอลาสกา้ ท่ีท่าน

เพียงแค่มองเห็นในระยะห่าง ๆ สุดยอดการเดินทางกับ

ประสบการณ์ขับ SNOW SCOOTER ด้วยตัวของท่านเองไปบนธาร

น ้าแข็ง 1 ชั่วโมงเต็ม 

(คันละ 2 ทา่น ..... พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีกล่าวได้ว่าเป็น “BIG THREE” หรือ “วงกลม

ทองคา้” (Golden Circle) ของไอซ์แลนด ์ซึ่งได้แก่ Gullfoss, Geysir และ Pingvellir จากนั น 

น้าท่านชม น้ าตกกลูฟอสส ์ GULLFOSS มคีวามหมายวา่ น้ าตก

ทองคา้ น้ าตกท่ีได้รับการกล่าวขานวา่เปน็น้ าตกทีส่วยงามทีส่ดุใน

ไอซแ์ลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ าตกไนแองการ่า

อีกด้วย ถือว่าเป็นน้ าตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจ้านวนสถานท่ีท่องเท่ียว ๆ 

หลายแห่งของประเทศนี  และยังจดัว่าเป็นหนึ่งใน 3 ท่ีไอซ์แลนด์จัด

ให้อยู่ใน “วงกลมทองคา้” เนื่องจากเมื่อละอองน้ าปะทะกับ

แสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏ

เป็นรุ้งกินน้ าให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเท่ียว ซึ่งถือเป็นภาพท่ีอลังการ

สวยงามสมค้าเล่าลือ  
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จากนั น น้าท่านชม น้ าพรุอ้นเกยซ์รี ์ (GEYSIR) น้ าพุร้อนท่ีตั งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่ง

ขึ นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ าพุร้อน สามารถพุ่งได้สงูถึง 200 ฟตุทีเดียว แต่น่า

เสียดายท่ีในปัจจบุันไม่เป็นเช่นนั นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดท่ีประมาณ 

60-100 ฟตุ ทุก ๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่ง

หนึ่งท่ีท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลลา 

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  RANGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง เฮลลา – โจกลุซาลอน...ธารน า้แขง็พนัป ี–  

 ครีก์จเูบจารเ์คลาสต์รู์  (สมัผสัหนิบะซอลสดี้า) 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นครีก์จแูบจารเ์คลาสต์รู ์ (KIRKJUBAEJARKLAUSTUR) มวลลาวาขนาด

ใหญ่เป็นแนวกว้าง ท่ีเกิดการเย็นลงอย่างชา้ ๆ ท้าให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็น

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันนา่ท่ึง เพื่อให้ท่านชมหาดทรายด้า ท่านจะได้ชมความงดงามตาม

ธรรมชาติของหินบะซอลสีด้ารูปร่างแปลกตาตามอัธยาศยั 

(ระยะทางประมาณ  169  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 25 นาที) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ โจกลุซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารน า้แข็งพนัปี เป็นท่ีรู้จักกันเป็น

อย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน า้แขง็ที่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนด์ เกิดจากการละลายของธาร

น ้าแข็งมากขึ น ๆ ในทุก ๆ ปี ปรากฏขึ นครั งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1934-1935 และค่อย ๆ ขยายตัว

เพิ่มพื นท่ีขึ นเรื่อย ๆ ปจัจุบันกินพื นท่ีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้าถึง 200 

เมตร ถือได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็นอันดบัสองของไอซ์แลนด์ 

(ระยะทางประมาณ  120  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาที) 

จากนั น ให้ท่านไดต้ื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (ICEBERG) หรือ ภูเขาน ้าแข็งก้อนโต ๆ เรยีงรายโผล่พ้นพื น

น ้าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก ชม

ความสวยงามของทุ่งน ้าแข็งก้อนใหญ่ท่ีละลายลงมาจากภูเขาน ้าแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่

ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีด้าท่ีริมฝั่งทะเลตอน

ปลายท่ีเชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ท่ีมีชื่อ

เรยีกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ท่ีเรียกว่า 

big seagulls หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงห์โต

ทะเลท่ีด้าผุดด้าว่ายเล่นน ้า หรือก้าลังหาอาหารอยู่

อย่างใกล้ชิด นอกจากนั น สถานท่ีนี ยังเคยใช้เป็น

สถานท่ีถ่ายท้าภาพยนตร์เรื่องเจมสบ์อนด์ A VIEW TO KILL และ BATMAN อีกด้วย 
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18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  FOSSHOTEL GLACIER LAGOON  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ครีก์จเูบจารเ์คลาสต์รู์ – วิค  (หาดทรายดา้)  –  

                                           น ้าตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์– น า้ตกสโคการฟ์อสล ์– เรคยาวกิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงวิค (VIK) วิคเป็นเมืองเล็ก ๆ เงียบ

สงบริมทะเล แวดล้อมไปด้วยภูเขาเขียว หาดทรายดา้ แท่ง

หินบะซอลท่ีคล้ายกับ Giant Causeway ในไอร์แลนด์เหนือ

แต่ท่ีเมืองวิคบริเวณจะเล็กกว่า  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเดินทางตามแนวชายฝั่ง ผ่านทุ่งลาวาขนาดใหญ่ท่ีปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยมอสหนานุ่มดจุ

ผืนพรมอันกว้างใหญ่ น้าท่านแวะถ่ายรูปกับภูมิประเทศแปลกตาระหว่างทาง ซึ่งคง

ยากท่ีจะพบเห็นในประเทศอื่นในโลกนี  ซึ่งถนนถูกขนาบข้างด้วยน้ าตกสองสายท่ี

สวยงามอัน ได้แก่ น า้ตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์(SELJALANDSFOSS) และ น้ าตก สโค

การฟ์อสล ์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งน้ าตกท่ีมีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 62 

เมตร เป็นน้ าตกท่ีสูงท่ีสุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ

ไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ าตกนี  ท้าให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ า

ตกได้ทั งหมด และความท่ีเปลือกโลกส่วนนี มีอายุนอ้ย ท้าให้การยุบตัวของพื นดิน

แห่งนี มีให้เห็นได้ อย่างชดัเจน ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ าขนาดใหญ่ท่ีไหลหลั่งลง

สู่พื นราบตัดกับสีเขียวของมอสท่ีปกคลุมโขดหินทั งสองฝั่ง 

จากนั น น้าท่านเดินทางกลับ เมอืงเรกยาวกิ (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน ้าท่ีพวยพุ่งขึ นมาจาก   

บ่อน า้ร้อน นอกจากนี ยังมีต้านานไวกิ งโบราณ ท่ีมีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน   

แถบนี มาก่อน 

(ระยะทางประมาณ  124  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาที) 

จากนั น น้าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริ์คยา (Hallgrimskirkja) โบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต์ท่ีสูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เป็นจดุท่ีสูงอีกจดุหนึ่งของเมือง โบสถ์นี มีความสา้คัญใน

ฐานะเป็นศาสนสถาน, เป็นสถาปตัยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์แนวอิม 

พราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสรา้ง 38 ปี คือตั งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ.

1945 จนกระท่ังแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 แล้วน้าท่านไปชมสถานท่ีส้าคัญ

อีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านท่ีมีเร่ืองราวในประวัติศาสตร์ชาติอัน

น่าสนใจ เคยใช้เป็นท่ีรบัรองและจดัเลี ยงผู้น้า 2 ประเทศมหาอ้านาจผู้

ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์  

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 



 

 

ไอซแ์ลนด ์(TG)  -7- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  RADISSON BLU SAGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    เรคยาวกิ – สตอ็คโฮลม์  (สวเีดน) 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  (BOX BREAKFAST) 

05.00 น. น้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองสต็อคโฮล์ม  สายการบิน ICELAND AIR  เท่ียวบินท่ี  FI 306 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  4 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

12.30 น. เดินทางถึง กรุงสตอ็กโฮลม์ ท่ีได้ชื่อว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในสแกนดเินเวยี ซึ่งตั งอยูบ่นหมู่เกาะ

ใหญ่น้อยโอบลอ้มด้วยทะเลสาบมาลาร์ ก่อกา้เนิดนครท่ีดงูามแปลกตาสวยสง่าไปตามสองฟาก

ฝั่งล้าคลองหลากหลายสายจนได้สมญานามว่า  “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”  

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย มีเวลาให้ท่านได้เลือกเดินเล่นช้อปปิ้งซื อของท่ีระลึกท่ีห้างสรรพสินค้าใหญ่ และศูนย์กลางการค้า

ใหญ่ท่ีสุด เอ็น เค ดพีาร์เมนต์สโตร์ ตรงข้ามกับสถานท่ีอันโด่งดงัในอดีตย่านคิงส์การ์เด้น หรือ

เลือกซื อสินค้านานาชนิดท่ีวอร์คกิ งสตรที 

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  SCANDIC TALK  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    สตอ็คโฮลม์ – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านชมกรงุสตอกโฮล์ม ท่ีประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย รวม 14 เกาะท่ีโอบล้อมด้วยทะเลบอล

ตกิ (BALTIC SEA) ทะเลสาบมาลาเรน็ (LAKE MALAREN) ท้าให้สตอกโฮล์ม เป็นเมืองหลวงท่ี

สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ท้าเนียบรัฐบาล ยา่นเมืองเก่า, พระราชวัง

หลวง ฯลฯ จากนั น น้าท่านชมย่านเมืองเก่าท่ีอยู่ในเขตทัศนียภาพท่ีสวยท่ีสุดของกรงุสตอ็กโฮลม์ 

GAMLA STAN ซึ่งท่านจะพบกับบ้านเรอืนสมัยโบราณราวคริสศตวรรษท่ี 13 ซึ่งยังคงรักษา

สภาพอาคารบา้นเรอืนได้อยา่งดียิ่ง มีเวลาให้ท่านจะเดินเล่น หรือถ่ายรูปริมทะเลสาบใน

บรรยากาศท่ีน่าประทับใจ จากนั น น้าท่าน ขึ นชมววิบนเนนิเขา FJALLGATAN เนินสูงริม

ทะเลสาบ ท่านจะเห็นทัศนียภาพงดงามของท่าเรอืสต็อคโฮล์มเกาะเมืองโบราณสแกนเซ็น และ

เมืองเก่าโอลด์ซิตี  ท่ีรายลอ้มไปด้วยท้องน ้าเกาะน้อยใหญ่ และบ้านเมืองท่ีสวยงาม 
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11.00 น. น้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.30 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 961 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  10 ชัว่โมง 15 นาท)ี 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

05.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั น 2  ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.................. 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวนัดงักล่าว 

- ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานท่ีท่องเท่ียวนี  ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั น 

- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมท่ีพัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกลา่วลว่งหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อบุัติเหตุตา่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั ง

ทรัพย์สินส่วนตัวทั งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณคม / คณุเมย ์/ คณุมิ น 

 

 

 

สกลุเงนิ  ไอซ์แลนด์    ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO) 

ไฟฟา้    220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตา่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลเูซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สต็อกโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถ้าทา่นเจอสิง่เหลา่นี  ...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิทัฯ ขอแนะนา้วา่ควรตอ้งไปทา้พาสปอรต์ใหม่กอ่นมาทา้การจองทวัร ์

 

- พาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าปจัจุบันท่ีจะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อวา่ “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท้าศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท้าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท้าจมูก ท้าตา ท้าปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท้าฟนั / ดัดฟัน) ก็ท้าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พาสปอร์ตถอืเป็นเอกสารทางราชการท่ีส้าคัญ เพราะฉะนั น ถ้าเกิดมีการช้ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมท่ีทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน ้าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไมส่ามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั งสิ น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวาม / การตั งครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลท่ีมี “คดีความ / ค้าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค ้าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท้าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึ นเหลา่นี  ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทั งสิ น ซึ่งอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซื อทวัร ์โปรดทา้ความเขา้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐานการทา้วีซา่ประเทศเดนมารก์ 

 

1. หนังสอืเดนิทาง(Passport)ท่ีเหลืออายเุกนิกวา่ 6 เดอืน  และเหลอืหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีเ่คยไดร้บัวซีา่เชงเกน้ภายใน 5 ปี 

3. รปูถา่ยส-ีปัจจบุนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ้านวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉากหลงัสีขาว ...เทา่นั น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

4. สา้เนาบตัรประชาชน / สา้เนาทะเบยีนบา้น / สา้เนาบตัรขา้ราชการ /   

สา้เนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / สา้เนาทะเบยีนสมรส / สา้เนาใบหยา่ /  

สา้เนาสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอายตุ่า้กวา่ 18 ปีขึ นไป) อยา่งละ....2...ชุด    
5. หลกัฐานการทา้งาน   

(จดหมายรบัรองการทา้งาน เปน็ภาษาองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ายสา้เนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คดัมาไมเ่กิน 1 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนกังานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท้างาน  

(ระบวุนัเขา้ทา้งาน / ตา้แหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชดุ ถา่ยสา้เนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสือรบัรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ทา้อาชพีอสิระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปจัจุบันท่ีท้า รายได้ 

6. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายสา้เนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่้ากว่า 

6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง 4 เดือน (อพัเดทกอ่นยืน่วซีา่ 15 วนั)…1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิอยา่งสม่า้เสมอ  ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวา่มี

ฐานะการเงนิเพยีงพอที่ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

7. กรณีเดก็อายตุ่า้กวา่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ด้เดนิทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึ่ง จะต้องท้าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ้านงในการอนุญาต

ให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ้าเภอหรือเขต โดยมีนายอา้เภอ หรือผู้อา้นวยการเขตลง

ลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

 

 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 

  - สา้เนาเอกสารทกุฉบบั (...ลกูคา้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ VFS เดนมารก์ 

ที่อยู่  อาคารเดอะเทรนดี  The Trendy (บทีเีอส นานา) ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวทิ 13 กรุงเทพฯ 

 

*** หมายเหต ุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน 

ทางสถานทตูสวเีดนไมอ่นญุาตใิหด้งึ

พาสปอรต์ในระหวา่งการยืน่คา้รอ้ง 

- การสแกนลายนิ วมือทางศูนยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกา้หนดวนัสแกนลายนิ วมอืให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้อง

มาตามวันนัดหมายของทาง VFS 

เท่านั น ซึ่งจะก้าหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ท่ีต้องน้าติดตัวไป

ในวันสแกนลายนิ วมอื  

บตัรประชาชน+สมดุเงนิฝากธนาคาร  

 

หมายเหต ุ 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช้าระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ้านวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั งหมด จะขอ

ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั งหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซ่าหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อา้นวยความสะดวกในขั นตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทางสถานทตูฯ เทา่นั น ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง   
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อตัราคา่บริการ .... ไอซแ์ลนด์ ตะลยุเมอืงหมิะ  8  วนั  (TG) 
  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 109,000.- บาท 

 เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 106,000.- บาท 

 เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 103,000.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม 25,000.- บาท 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านตอ่ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส้าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั นทัศนาจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี  ... ไมส่ามารถนา้มาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทั งสิ น 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบท้าการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์ 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ 

4. ค่ารถปรับอากาศน้าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้ตามท่ีระบุในรายการทัวร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า้ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ น 3-4 

เท่าตัว อันเป็นผลท่ีท้าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดแูลอ้านวยความสะดวก ตามจ้านวนวันเดินทางท่ีระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจา้ตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซื อประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส้าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี สา้หรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื อประกนัเพิ่ม  :  กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก้ากับภาษี) 

2. ค่าท้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท้าใบอนุญาติกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางท่ีต้องจดัท้าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ท่านละ 12 ยโูร     

8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ท่านละ 800 บาท  

 

 เงือ่นไขการชา้ระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มชา้ระเงนิ คา่มดัจา้ทา่นละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรานต์ และปใีหม่ มดัจา้ทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ารายตอ่ไป ..... ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอก่อนการเดินทาง

อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช้าระโดยเงินสด 

 

 ช้าระด้วยการ โอนเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร  เมื่อได้ท้าการโอนเงินเข้า

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง

แฟกซ์ใบน้าฝากมาท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการชา้ระเงนิของทา่นเปน็สา้คญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 



 

 

ไอซแ์ลนด ์(TG)  -15- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี .- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันขึ นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-13 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจากการลา่ช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท้าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั งสิ น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ้าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท้าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ้านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดขึ น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออ้านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ให้ถือวา่ท่านได้
สละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุาแจ้งพนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคา้ตอ้งทา้การออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น 

 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
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ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
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