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ก้าหนดการเดนิทาง 11-18 เมษายน 2562  (135,000.-)  

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน้  (เดนมารก์) 
 

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

เคานเ์ตอร์แถว D  สายการบนิไทย แอร์เวย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ 

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ้านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั น จะน้ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนา้ติดตวัถอืขึ นเครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซื อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ นเครื่อง*** 

ทกุทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่า้หนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง โคเปนเฮเกน้ – เรกยาวกิ  (ไอซแ์ลนด)์ 

 *** ลอยตวัทีบ่อ่น า้พรุอ้นบลลูากนู *** 
 

 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น  ประเทศเดนมาร์ก  โดยเที่ยวบินที่  TG 950 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  12 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

07.40 น. เดินทางถึง กรงุโคเปน้เฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก นครหลวงที่ใหญ่เป็นอันดบัหนึ่งของกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งมีผู้แต่งเพลง "WONDERFUL, WONDERFUL COPENHAGEN" ให้คนรู้จกั

กันทั่วโลก ค้าว่า โคเปนเฮเกน แปลว่า สวรรค์แห่งเมืองท่า เพราะตั งแต่อดตีมาแล้ว ที่นี่เป็น

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 น้าท่านชื่นชมกับผังเมืองที่ถูกจดัสร้างไว้อย่างมีระเบยีบแบบแผน เริ่มจากใจกลางเมืองซึ่งเป็น

ที่ตั งของสภาเมืองอันสง่างาม ผ่านชมจตรุัสของพระต้าหนักทั ง 3 หน้าพระราชวงัหลวงอมาเลยีน

บอรก์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์เดนมาร์กในปัจจบุนั ชมการ

เปลี่ยนเวรยามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ์ จากนั น น้าท่านผ่าน

ย่านเมอืงเก่าสู่ รูปปัน้เงอืกนอ้ย ถกูสาปที่นั่งเฝ้าน่านน ้าอยู่ในเทพนิยาย

อันลือลั่นของฮานสคริสเตียน แอนเดอร์สัน  พร้อมชมอนุสาวรีย์แห่ง

อิสระภาพ ผ่านอา่วโคเปนเฮเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากนั นเข้าสู่ย่าน

กลาสีนีฮาเว่น และย่านลาตินของกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านชม พระราชวงั 

ครสิเตียนบอรก์ ซึ่งปจัจุบนัยงัเป็นที่ท้าการของคณะรัฐบาล และใช้ในพิธี

ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของราชวงศ์เดนมาร์ก จากนั น ให้ท่านได้เลือก

ซื อสินค้าตามอธัยาศยั บนถนนช้อปปิ้งท่ียาวที่สุด “Stroget” ซึ่งเต็มไป

ด้วยร้านรวงนานาชนิด โดยเฉพาะสินค้าขึ นชื่อของเดนมาร์ก เช่น อ้าพัน 

(Amber), ตวัต่อเลโก ้(Lego), ยาบ้ารุงสุขภาพ และของที่ระลึกต่าง ๆ 

จากนั น น้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก  โดยสายการบิน ICELAND AIR  เท่ียวบินที่ FI 205 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 40 นาท)ี 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรกยาวิก ประเทศ

ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงอันทันสมัย และเมืองใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั งอยู่ใต้เส้นอาร์คติก

เซอร์เคิลเพียงเล็กน้อย อันเป็นสาเหตขุองการที่ได้รับแสงอาทิตย์เพียงสี่ชั่วโมงต่อวัน ในช่วง

กลางสุดของฤดูหนาว ขณะที่กลางคืนยังคงมีแสงจ้าราวกับกลางวนัในฤดรู้อน 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ บลลูากนู BLUE LAGOON ทะเลสาบสีฟ้าบนเกาะหินปะการัง แหล่งน ้าแร่ที่มี

ชื่อเสียงท่ีสุด เป็นบ่อน ้าร้อนที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เชิญท่านอาบ

น ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อการบ้ารุงผิวพรรณ ผอ่นคลายไปกับ Stream 

Sauna ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย สดชื่น ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และรกัษา

โรคเกี่ยวกับผิวหนังได ้ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก 

และโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ มีนักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างก็ไม่พลาดกับ

การมาเยอืนสถานที่แห่งนี  

18.30 น. รับประทานอาหารค่้า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  RADISSON BLU SAGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เรกยาวกิ – อทุยานแหง่ชาตธิงิเวลลรี ์– ขบัสโนวโ์มบลิ 

                     ธารน า้แขง็แลงโจคลู – น า้ตกกลูฟอสส ์– น า้พรุอ้นเกยซ์รี ์– เฮลลา 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาตธิงิเวลลรี ์(Thingvellir National Park) อยู่ทางด้านตะวันออก

ของกรุงเรคจาวิค หรอืที่ชาวเมืองออกเสียงว่า ธิงเวลลีร ์ค้าว่า Ping ใน

ภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า สภา และ Vellir แปลว่า ทุ่งหญ้า เป็นอุทยาน

แห่งชาติแห่งแรกของไอซแ์ลนด์ ซึ่งก่อตั งขึ นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ น

ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) วา่ใหเ้ปน็สถานทีอ่นัเปน็มรดก

ของชาวโลก ในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยก

ของแผ่นดินท่ียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยงัมี

ภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ า    ลา้ธาร น้ าตก และทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กวา้งขึ นในแต่ละปี เนื่องจากมี

การเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พรอ้มชมร่องรอยอาคาร

รัฐสภาอันเก่าแก่ตั งแต่ปี ค.ศ. 930 นอกจากนั นยังเป็นบริเวณที่เกิดการ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลกอยู่ตลอดเวลา จากนั น ให้ท่านได้ชมรอยแตกที่

กว้างขึ น ๆ ในแต่ละปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในปรากฏกาณ์และความมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติท่ีหาดไูด้ยาก 

จากนั น น้าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการ ขบัสโนวโ์มบลิ SNOWMOBILE เพลิดเพลนิไปตามธารน า้แข็ง

แลงโจคลู LANGJOKULL ซึ่งเป็นธารน ้าแข็งที่ใหญ่เป็นอันดบั 2 ของประเทศ ท่านจะได้ชมพลัง

แห่งสายน ้าอันมีปริมาณมหาศาลที่กัดเซาะหุบเป็นร่องลึก ตื่นตา

กับธารน ้าแข็งกว้างใหญ่สุดสายตาที่ท่านสามารถสัมผัสได้อย่าง

ใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างอย่างสิ นเชิงกับธารน ้าแข็งในอลาสก้า ที่ท่าน

เพียงแค่มองเห็นในระยะห่าง ๆ สุดยอดการเดินทางกับ

ประสบการณ์ขับ SNOW SCOOTER ด้วยตัวของท่านเองไปบนธาร

น ้าแข็ง 1 ชั่วโมงเต็ม 

(คนัละ 2 ทา่น ..... พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว, หมวกกันนอ็ก, ถุงมือ, รองเท้าบูท๊) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่กล่าวได้ว่าเป็น “BIG THREE” หรือ “วงกลม

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

น้าท่านชม น้ าตกกลูฟอสส ์ GULLFOSS มีความหมายว่า น้ าตก

ทองคา้ น้ าตกทีไ่ด้รับการกล่าวขานว่าเปน็น้ าตกทีส่วยงามทีส่ดุใน

ไอซแ์ลนด ์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ าตกไนแองการ่า

อีกด้วย ถือว่าเป็นน้ าตกมชีื่อแห่งหนึ่งในจ้านวนสถานที่ท่องเที่ยว ๆ 

หลายแห่งของประเทศนี  และยงัจดัว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั

ให้อยู่ใน “วงกลมทองคา้” เนื่องจากเมื่อละอองน้ าปะทะกับ

แสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอรา่ม และปรากฏ

เป็นรุ้งกินน้ าให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการ

สวยงามสมค้าเล่าลอื  
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จากนั น น้าท่านชม น้ าพรุอ้นเกยซ์รี ์ (GEYSIR) น้ าพุร้อนที่ตั งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่ง

ขึ นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ าพุร้อน สามารถพุ่งไดสู้งถึง 200 ฟตุทีเดียว แต่น่า

เสียดายที่ในปัจจบุนัไม่เป็นเช่นนั นอีกแล้ว แต่ก็ยงัสามารถพุ่งได้มากสุดท่ีประมาณ 

60-100 ฟตุ ทุก ๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่ง

หนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลลา 

18.30 น. รับประทานอาหารค่้า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  RANGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง เฮลลา – โจกลุซาลอน...ธารน า้แขง็พนัป ี–  

 ครีก์จเูบจารเ์คลาสต์รู ์ (สมัผสัหนิบะซอลสดีา้) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นครีก์จูแบจารเ์คลาสต์รู ์ (KIRKJUBAEJARKLAUSTUR) มวลลาวาขนาด

ใหญ่เป็นแนวกว้าง ที่เกิดการเย็นลงอย่างช้า ๆ ท้าให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็น

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง เพื่อให้ท่านชมหาดทรายด้า ท่านจะได้ชมความงดงามตาม

ธรรมชาติของหินบะซอลสดี้ารปูร่างแปลกตาตามอัธยาศัย 

(ระยะทางประมาณ  169  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 25 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ โจกลุซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารน ้าแข็งพนัปี เป็นที่รู้จกักันเป็น

อย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน า้แขง็ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนด์ เกิดจากการละลายของธาร

น ้าแข็งมากขึ น ๆ ในทกุ ๆ ปี ปรากฏขึ นครั งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1934-1935 และค่อย ๆ ขยายตวั

เพิ่มพื นที่ขึ นเรื่อย ๆ ปจัจุบนักินพื นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้าถึง 200 

เมตร ถือได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็นอันดบัสองของไอซ์แลนด์ 

(ระยะทางประมาณ  120  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

จากนั น ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (ICEBERG) หรือ ภูเขาน ้าแข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื น

น ้าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ชม

ความสวยงามของทุ่งน ้าแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน ้าแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่

ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีด้าที่ริมฝั่งทะเลตอน

ปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อ

เรยีกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า 

big seagulls หรือหากโชคดที่านอาจจะได้เห็นสิงห์โต

ทะเลที่ด้าผุดด้าว่ายเล่นน ้า หรือก้าลังหาอาหารอยู่

อย่างใกล้ชิด นอกจากนั น สถานที่นี ยังเคยใช้เป็น

สถานที่ถ่ายท้าภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ A VIEW TO KILL และ BATMAN อีกด้วย 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่้า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  FOSSHOTEL GLACIER LAGOON  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ครีก์จเูบจารเ์คลาสต์รู ์– วคิ  (หาดทรายดา้)  –  

                                           น า้ตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์– น า้ตกสโคการฟ์อสล ์– เรคยาวกิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงวคิ (VIK) วิคเป็นเมืองเล็ก ๆ เงียบ

สงบริมทะเล แวดล้อมไปด้วยภูเขาเขียว หาดทรายดา้ แท่ง

หินบะซอลที่คล้ายกับ Giant Causeway ในไอร์แลนด์เหนือ

แต่ท่ีเมืองวิคบริเวณจะเล็กกว่า  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเดินทางตามแนวชายฝั่ง ผ่านทุ่งลาวาขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยมอสหนานุ่มดจุ

ผืนพรมอันกวา้งใหญ่ น้าท่านแวะถ่ายรปูกับภูมิประเทศแปลกตาระหว่างทาง ซึ่งคง

ยากที่จะพบเห็นในประเทศอื่นในโลกนี  ซึ่งถนนถกูขนาบข้างด้วยน้ าตกสองสายที่

สวยงามอัน ได้แก่ น า้ตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์(SELJALANDSFOSS) และ น้ าตก สโค

การฟ์อสล ์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งน้ าตกที่มีความสวยงามมาก มคีวามสูงถึง 62 

เมตร เป็นน้ าตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ

ไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ าตกนี  ท้าให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ า

ตกได้ทั งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี มีอายนุ้อย ท้าให้การยุบตวัของพื นดิน

แห่งนี มีให้เห็นได้ อย่างชัดเจน ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ าขนาดใหญ่ท่ีไหลหลั่งลง

สู่พื นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั งสองฝั่ง 

จากนั น น้าท่านเดินทางกลับ เมอืงเรกยาวกิ (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน ้าที่พวยพุ่งขึ นมาจาก   

บ่อน ้าร้อน นอกจากนี ยงัมีต้านานไวกิ งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน   

แถบนี มาก่อน 

(ระยะทางประมาณ  124  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

จากนั น น้าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrimskirkja) โบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต์ท่ีสูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์นี มีความส้าคัญใน

ฐานะเป็นศาสนสถาน, เป็นสถาปตัยกรรมที่มีเอกลักษณ์แนวอิม 

พราสชั่นนิสท ์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตั งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ.

1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 แล้วน้าท่านไปชมสถานที่ส้าคัญ

อีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านท่ีมีเร่ืองราวในประวัติศาสตร์ชาติอัน

น่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี ยงผู้น้า 2 ประเทศมหาอ้านาจผู้

ยิ่งใหญ่ในการยตุิสงครามเย็น ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์  

18.30 น. รับประทานอาหารค่้า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  RADISSON BLU SAGA  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง    เรคยาวกิ – สตอ็คโฮลม์  (สวเีดน) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  (BOX BREAKFAST) 

05.00 น. น้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองสต็อคโฮล์ม  สายการบิน ICELAND AIR  เท่ียวบินที่  FI 306 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  4 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

12.30 น. เดินทางถึง กรุงสตอ็กโฮลม์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในสแกนดเินเวยี ซึ่งตั งอยู่บนหมู่เกาะ

ใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ ก่อกา้เนิดนครที่ดูงามแปลกตาสวยสง่าไปตามสองฟาก

ฝั่งล้าคลองหลากหลายสายจนได้สมญานามว่า  “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”  

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย มีเวลาให้ท่านได้เลือกเดินเล่นช้อปปิ้งซื อของที่ระลึกท่ีห้างสรรพสินค้าใหญ่ และศูนย์กลางการค้า

ใหญ่ที่สุด เอ็น เค ดพีาร์เมนต์สโตร์ ตรงข้ามกับสถานที่อันโด่งดงัในอดีตย่านคิงส์การ์เด้น หรือ

เลือกซื อสินค้านานาชนิดที่วอรค์กิ งสตรที 

18.30 น. รับประทานอาหารค่้า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC TALK  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    สตอ็คโฮลม์ – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านชมกรุงสตอกโฮลม์ ที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย รวม 14 เกาะท่ีโอบล้อมด้วยทะเลบอล

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

สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ท้าเนยีบรัฐบาล ย่านเมืองเก่า, พระราชวัง

หลวง ฯลฯ จากนั น น้าท่านชมย่านเมืองเก่าที่อยู่ในเขตทศันยีภาพที่สวยที่สุดของกรงุสตอ็กโฮลม์ 

GAMLA STAN ซึ่งท่านจะพบกับบ้านเรอืนสมัยโบราณราวคริสศตวรรษที่ 13 ซึ่งยงัคงรักษา

สภาพอาคารบ้านเรอืนไดอ้ย่างดียิ่ง มีเวลาให้ท่านจะเดินเล่น หรือถ่ายรปูริมทะเลสาบใน

บรรยากาศที่น่าประทับใจ จากนั น น้าท่าน ขึ นชมววิบนเนนิเขา FJALLGATAN เนินสูงริม

ทะเลสาบ ท่านจะเห็นทัศนียภาพงดงามของท่าเรือสต็อคโฮล์มเกาะเมืองโบราณสแกนเซ็น และ

เมืองเก่าโอลด์ซิตี  ที่รายลอ้มไปด้วยท้องน ้าเกาะน้อยใหญ่ และบ้านเมืองที่สวยงาม 

11.00 น. น้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.30 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 961 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  10 ชัว่โมง 15 นาที) 
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วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

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

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย ์.... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี  ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกดิขึ นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คณุคม / คณุเมย ์/ คณุมิ น 

 

 

 

สกลุเงนิ  ไอซแ์ลนด ์   ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO) 

ไฟฟา้    220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตา่งๆ 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 

 ลูเซิร์น 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 

 เวยีนนา 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 

 สตอ็กโฮลม์ -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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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี  ...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายกุ็ตาม  

บริษทัฯ ขอแนะนา้วา่ควรต้องไปทา้พาสปอรต์ใหม่ก่อนมาทา้การจองทวัร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยงัไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท้าศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท้าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท้าจมูก ท้าตา ท้าปากใหม ่

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท้าฟัน / ดดัฟัน) ก็ท้าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่ส้าคัญ เพราะฉะนั น ถ้าเกิดมีการช้ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั น ๆ ไมส่ามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน ้าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั งสิ น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรื่อง “คดคีวาม / การตั งครรภ์” 

 

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

เช่น บางท่านมีไปค ้าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท้าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ ์

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึ นเหลา่นี  ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั งสิ น ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซื อทวัร ์โปรดทา้ความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทา้วซี่าประเทศเดนมารก์ 

 

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

2. หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีเ่คยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ภายใน 5 ปี 

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

(....รปูส ีฉากหลงัสขีาว ...เทา่นั น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

4. สา้เนาบตัรประชาชน / สา้เนาทะเบยีนบา้น / สา้เนาบตัรขา้ราชการ /   

สา้เนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / สา้เนาทะเบยีนสมรส / สา้เนาใบหยา่ /  

สา้เนาสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 18 ปขีึ นไป) อยา่งละ....2...ชุด    
5. หลกัฐานการทา้งาน   

(จดหมายรบัรองการทา้งาน เปน็ภาษาองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ายส้าเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท้างาน  

(ระบวุนัเขา้ทา้งาน / ตา้แหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสา้เนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรียน / นกัศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ทา้อาชพีอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ท้า รายได้ 

6. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายส้าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่้ากว่า 

6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง 4 เดือน (อพัเดทกอ่นยืน่วซีา่ 15 วนั)…1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิอยา่งสม่า้เสมอ  ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้ึง 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวา่มี

ฐานะการเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

7. กรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรอืเดนิทางไปกบับิดา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึ่ง จะต้องท้าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ้านงในการอนุญาต

ให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ้าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ้าเภอ หรือผูอ้้านวยการเขตลง

ลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

 

 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 

  - สา้เนาเอกสารทกุฉบบั (...ลกูคา้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีา่ VFS เดนมาร์ก 

ที่อยู่  อาคารเดอะเทรนดี  The Trendy (บทีเีอส นานา) ถ.สุขมุวิท ซ.สขุุมวิท 13 กรุงเทพฯ 
 

*** หมายเหต ุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทตูสวเีดนไมอ่นญุาตใิหด้ึง

พาสปอรต์ในระหวา่งการยืน่คา้รอ้ง 

- การสแกนลายนิ วมือทางศนูย์ย่ืนวีซ่า 

VFS จะกา้หนดวนัสแกนลายนิ วมอืให ้

ซึ่งไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้อง

มาตามวันนัดหมายของทาง VFS 

เท่านั น ซึ่งจะก้าหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องน้าติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ วมือ  

บัตรประชาชน+สมดุเงนิฝากธนาคาร  

 

หมายเหต ุ 1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั งหมด จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยทั งหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซา่หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั น บรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทน

อา้นวยความสะดวกในขั นตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทางสถานทตูฯ เทา่นั น ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซา่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง   



 

 

ไอซแ์ลนด ์(TG)  -13- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 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 

 

อัตราคา่บรกิาร .... ไอซแ์ลนด ์ตะลยุเมอืงหิมะ  8  วนั  (TG) 
  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 135,000.- บาท 

 เด็กอายตุ่้ากว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ ่1 ทา่น ทา่นละ 132,000.- บาท 

 เด็กอายตุ่้ากว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ ่2 ทา่น (มีเตียงเสริม) 129,000.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม 25,000.- บาท 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส้าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั นทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

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

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบท้าการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศน้าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ท้าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ้านวยความสะดวก ตามจ้านวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจา้ตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซื อประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สา้หรับครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี ส้าหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก้ากับภาษี) 

2. ค่าท้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท้าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัท้าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระที่มีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. คา่ทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ทา่นละ 12 ยโูร     

8. คา่ทปิหัวหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ทา่นละ 800 บาท  

 

 เงือ่นไขการชา้ระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มชา้ระเงนิ คา่มดัจา้ท่านละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้

ช่วงสงกรานต ์และปใีหม ่มัดจา้ทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. 

มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่าทวัร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

- ช้าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน้าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สาขา  สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพาณชิย ์ สาขา  อโศกทาวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท้าการโอนเงินเข้าบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่งแฟกซ์ใบน้าฝากมาที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 

- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กดั 

- ช้าระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชา้ระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการชา้ระเงนิของทา่นเปน็สา้คญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี .- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วนัขึ 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 รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท้าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั งสิ น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ้าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท้าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ้านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออา้นาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั งหมดหรอืบางส่วน ให้ถือว่าท่านได้
สละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

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

กรณุาแจง้พนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคา้ตอ้งทา้การออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. ไอซ์แลนด์ ตะลุยเมอืงหิมะ  8 วนั (TG) ...............วนัเดินทาง..................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 

 


