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ก้าหนดการเดนิทาง       13-20  ตลุาคม  2561 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน้  (เดนมารก์) 
 

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ชั นที่ 4  ผูโ้ดยสารขาออก     

ประตทูางเขา้ที ่ 3  เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการบนิไทย แอรเ์วย ์ (TG)             
หรือติดต่อทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้าหน้าที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้การตอ้นรับและอา้นวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเช็คอิน 
 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ้านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั น จะน้ามา
แจกคืนให้ท่าน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

 กฎของสายการบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่  

100 มลิลลิติร หา้มนา้ติดตวัถอืขึ นเครือ่ง ยกเว้นสนิค้าที่ซื อภายในร้านปลอด

ภาษี DUTY FREE  เท่านั น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ นเครื่อง*** 

ทกุทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่า้หนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   โคเปนเฮเกน้ – เรกยาวกิ  (ไอซแ์ลนด)์ 
 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น  ประเทศเดนมาร์ก  โดยเที่ยวบินที่  TG 950 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  12 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

07.40 น. เดินทางถึง กรงุโคเปน้เฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก นครหลวงท่ีใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง

ของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งมีผู้แต่งเพลง "WONDERFUL, WONDERFUL 

COPENHAGEN" ให้คนรู้จกักันท่ัวโลก ค้าวา่ โคเปนเฮเกน แปลว่า สวรรค์แห่ง

เมืองท่า เพราะตั งแต่อดตีมาแล้ว ที่นี่เป็นเมืองหน้าด่านแรกของการเดินทาง 

ติดต่อกับสแกนดิเนเวียในสมัยแรกโดยทางเรอื 

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

(เวลายโุรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั น น้าท่านชื่นชมกับผังเมืองที่ถูกจดัสร้างไว้อย่างมีระเบยีบแบบแผน เริ่มจากใจ

กลางเมืองซึ่งเป็นที่ตั งของสภาเมืองอันสง่างาม ผา่นชมจตรุัสของพระต้าหนักทั ง 

3 หน้าพระราชวงัหลวงอมาเลยีนบอรก์ ซึ่งเป็นที่ประทบั

ของพระราชวงศ์เดนมาร์กในปัจจบุนั ชมการเปลี่ยนเวร

ยามของทหารมหาดเล็กรกัษาพระองค ์ จากนั น น้าท่าน

ผ่านย่านเมืองเก่าสู่ รูปปัน้เงอืกนอ้ย ถูกสาปทีน่ั่งเฝ้า

น่านน ้าอยู่ในเทพนิยายอันลือลั่นของฮานสคริสเตียน แอน

เดอร์สัน  พรอ้มชมอนสุาวรีย์แห่งอิสระภาพ ผา่นอ่าว

โคเปนเฮเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากนั นเข้าสู่ย่านกลา

สีนีฮาเว่น และย่านลาตินของกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านชม 

พระราชวังครสิเตยีนบอรก์ ซึ่งปจัจุบันยังเป็นที่ท้าการของ

คณะรฐับาล และใช้ในพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของ

ราชวงศ์เดนมาร์ก จากนั น ให้ท่านได้เลือกซื อสนิค้าตาม

อัธยาศยั บนถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุด “Stroget” ซึ่งเต็มไปด้วยร้านรวงนานาชนิด 

โดยเฉพาะสินค้าขึ นชื่อของเดนมาร์ก เช่น อ้าพัน (Amber), เฟอร์นิเจอร์ดไีซน์, 

ตวัต่อเลโก ้ (Lego), ยาบ้ารุงสุขภาพ (Imedeen) นอกจากนั นยังมีเสื อผ้าชื่อดัง   

ต่าง ๆ  และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย 

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 

ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงอันทันสมัย และเมืองใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ 

ตั งอยู่ใต้เส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเพียงเล็กน้อย อันเป็นสาเหตขุองการที่ได้รับ

แสงอาทิตย์เพียงสี่ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงกลางสุดของฤดูหนาว ขณะที่กลางคืน

ยงัคงมีแสงจ้าราวกับกลางวนัในฤดรู้อน 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ บลลูากนู BLUE LAGOON ทะเลสาบสีฟ้าบนเกาะหินปะการัง 

แหล่งน ้าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นบ่อน ้าร้อนที่มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เชิญท่าน

อาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อการบ้ารุงผิวพรรณ ผอ่นคลาย

ไปกับ Stream Sauna ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย สดชื่น 

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และรกัษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้ 

นับเป็นสถานที่ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพระดับโลก และโด่งดงั

ที่สุดของไอซ์แลนด์ มีนักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างก็ไม่

พลาดกับการมาเยอืนสถานที่แห่งนี  

18.30 น. รับประทานอาหารค่้า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  RADISSON BLU SAGA  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เรกยาวกิ – อทุยานแหง่ชาตธิงิเวลลรี ์– ขบัสโนวโ์มบลิ       

     ธารน า้แขง็แลงโจคลู – น า้ตกกลูฟอสส ์– น า้พรุอ้นเกยซ์รี ์– เฮลลา 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาตธิิงเวลลรี ์ (Thingvellir National Park) อยู่

ทางด้านตะวันออกของกรงุเรคจาวิค หรือที่ชาวเมอืงออกเสียงว่า ธิงเวลลีร์ ค้าว่า 

Ping ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า สภา และ Vellir 

แปลว่า ทุ่งหญ้า เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ

ไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั งขึ นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ นทะเบียน

จากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) วา่ใหเ้ปน็สถานทีอ่นั

เปน็มรดกของชาวโลก ในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก 

Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ย่ิงใหญ่ที่สุด

ในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยงัมีภูเขา ทุง่ลาวา 

หุบผา ถ้ า    ล้าธาร น้ าตก และทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กวา้งขึ นในแต่ละปี 

เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา 

พร้อมชมร่องรอยอาคารรฐัสภาอันเก่าแก่ตั งแต่ปี ค.ศ. 

930 นอกจากนั นยังเป็นบริเวณที่เกิดการเคลื่อนตัวของ

เปลือกโลกอยู่ตลอดเวลา จากนั น ให้ท่านได้ชมรอยแตกที่กว้างขึ น ๆ ในแต่ละป ี

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในปรากฏกาณ์และความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก 

จากนั น น้าท่านสัมผัสประสบการณ์กับการ ขับสโนวโ์มบลิ SNOWMOBILE เพลิดเพลินไป

ตามธารน า้แขง็แลงโจคลู LANGJOKULL ซึ่งเป็นธารน ้าแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของประเทศ ท่านจะได้ชมพลังแห่งสายน ้าอันมี

ปริมาณมหาศาลที่กัดเซาะหุบเป็นร่องลึก ตื่นตากับ

ธารน ้าแข็งกว้างใหญ่สุดสายตาที่ท่านสามารถ

สัมผัสได้อย่างใกลช้ิด ซึ่งแตกต่างอย่างสิ นเชิงกับ

ธารน ้าแข็งในอลาสก้า ที่ท่านเพียงแค่มองเห็นใน

ระยะห่าง ๆ สุดยอดการเดินทางกับประสบการณ์

ขับ SNOW SCOOTER ด้วยตัวของท่านเองไปบนธารน ้าแข็ง 1 ชั่วโมงเต็ม 

(คนัละ 2 ทา่น ..... พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว, หมวกกันนอ็ก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) 
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่กล่าวได้ว่าเป็น “BIG THREE” 

หรือ “วงกลมทองคา้” (Golden Circle) ของไอซแ์ลนด์ ซึ่งได้แก่ 

Gullfoss, Geysir และ Pingvellir จากนั น น้าท่านชม น้ าตกกลู

ฟอสส ์ GULLFOSS มีความหมายว่า น้ าตกทองคา้ น้ าตกที่ได้รบั

การกล่าวขานว่าเป็นน้ าตกทีส่วยงามทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ และอาจจะ

กล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ าตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นน้ าตก

มีชื่อแห่งหนึ่งในจ้านวนสถานที่ท่องเที่ยว ๆ หลายแห่งของประเทศ

นี  และยงัจดัว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดัให้อยู่ใน “วงกลม

ทองคา้” เนื่องจากเมื่อละอองน้ าปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อน

แวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ าให้พบเห็น

แก่ผู้มาท่องเท่ียว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมค้าเล่าลือ 

จากนั น น้าท่านชม น้ าพรุอ้นเกยซ์ีร ์ (GEYSIR) น้ าพุร้อนที่ตั งอยู่

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 

องศาเซลเซียส พุ่งขึ นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ าพุร้อน สามารถพุ่งได้

สูงถึง 200 ฟตุทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบนัไม่เป็นเช่นนั นอีก

แล้ว แต่ก็ยงัสามารถพุ่งได้มากสุดท่ีประมาณ 60-100 ฟตุ ทุก ๆ 5 

นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งท่ี

ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน  

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 หมู่บา้นครีก์จูแบจารเ์คลาสต์รู ์ (KIRKJUBAEJARKLAUSTUR) 

มวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้าง ที่เกิดการเย็นลงอย่างช้า ๆ ท้าให้เกิดแนวแตก

เป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตอิันน่าทึ่ง เพื่อให้ท่านชมหาด

ทรายด้า ท่านจะได้ชมความงดงามตามธรรมชาติของหินบะซอลสีด้ารปูร่างแปลก

ตาตามอัธยาศัย 

(ระยะทางประมาณ  169  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 25 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 



 

 

ไอซแ์ลนด ์8 วนั   -6- 

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 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ โจกลุซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารน ้าแข็งพันปี เป็นที่

รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน า้แขง็ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนด์ 

เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งมากขึ น ๆ ในทุก ๆ ปี ปรากฏขึ นครั งแรก

ในช่วงปี ค.ศ. 1934-1935 และค่อย ๆ ขยายตวัเพิ่มพื นที่ขึ นเรื่อย ๆ ปจัจุบนักิน

พื นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้าถึง 200 เมตร ถือได้ชื่อ

ว่าเป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็นอันดบัสองของไอซ์แลนด ์

(ระยะทางประมาณ  120  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

 จากนั น ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (ICEBERG) หรือ ภูเขาน ้าแข็งก้อนโต ๆ เรียง

รายโผล่พ้นพื นน ้าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ที่มี

อยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ชมความสวยงามของทุ่งน ้าแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมา

จากภูเขาน ้าแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีด้าที่ริม

ฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas 

และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagulls หรือหากโชคดที่านอาจจะ

ได้เห็นสิงห์โตทะเลที่ด้าผุดด้าว่ายเล่นน ้า หรือกา้ลังหาอาหารอยู่อย่างใกล้ชิด 

นอกจากนั น สถานที่นี ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท้าภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ A 

VIEW TO KILL และ BATMAN อีกด้วย 

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) วิคเป็นเมือง

เล็ก ๆ เงียบสงบริมทะเล แวดล้อมไปด้วยภูเขา

เขียว หาดทรายดา้ แท่งหินบะซอลที่คล้ายกับ 

Giant Causeway ในไอร์แลนด์เหนือแต่ที่เมืองวิ

คบริเวณจะเล็กกว่า  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเดินทางตามแนวชายฝั่ง ผ่านทุ่งลาวาขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันถูกปกคลุมด้วย

มอสหนานุ่มดจุผืนพรมอันกว้างใหญ่ น้าท่านแวะถ่ายรปูกับภูมิ

ประเทศแปลกตาระหว่างทาง ซึ่งคงยากที่จะพบเห็นในประเทศอื่น

ในโลกนี  ซึ่งถนนถูกขนาบข้างด้วยน้ าตกสองสายท่ีสวยงามอัน 

ได้แก่ น า้ตกเซลจาลนัตฟ์อสส์ (SELJALANDSFOSS) และ น้ าตก 

สโคการฟ์อสล ์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งน้ าตกที่มีความสวยงามมาก 

มีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ าตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของ

ไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โต

ของน้ าตกนี  ท้าให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพือ่จะได้เห็นน้ าตกได้

ทั งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี มอีายุน้อย ท้าให้การยุบตวั

ของพื นดินแห่งนี มีให้เห็นได้ อย่างชัดเจน ท่านจะตื่นตาต่ืนใจกับสายน้ าขนาดใหญ่

ที่ไหลหลั่งลงสู่พื นราบตัดกบัสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั งสองฝั่ง 

จากนั น น้าท่านเดินทางกลับสู ่ เมอืงเรกยาวกิ (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน ้าที่พวย

พุ่งขึ นมาจากบ่อน ้าร้อน นอกจากนี ยงัมีต้านานไวกิ งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดง

ถึงการปกครองดินแดนแถบนี มาก่อน 

(ระยะทางประมาณ  124  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

จากนั น น้าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrimskirkja) 

โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ท่ีสูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจดุท่ีสูงอีกจุดหนึ่งของเมือง 

โบสถ์นี มีความสา้คัญในฐานะเป็นศาสนสถาน, เป็น

สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์แนวอิม พราสชั่นนิสท ์ รวม

เวลาการกอ่สร้าง 38 ปี คือตั งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ.1945 

จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 แล้วน้าท่านไปชม

สถานที่ส้าคัญอกีแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มี

เรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่

รับรองและจัดเลี ยงผู้น้า 2 ประเทศมหาอ้านาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยตุิสงครามเย็น 

ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์  

18.30 น. รับประทานอาหารค่้า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  RADISSON BLU SAGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   เรคยาวกิ – สตอ็คโฮลม์  (สวเีดน) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  (BOX BREAKFAST) 

05.00 น. น้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
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07.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองสต็อคโฮล์ม  สายการบิน ICELAND AIR  เท่ียวบินที่  FI 306 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  4 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

12.30 น. เดินทางถึง กรงุสตอ็กโฮลม์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในสแกนดเินเวยี ซึ่ง

ตั งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ ก่อก้าเนิดนครทีด่งูาม

แปลกตาสวยสง่าไปตามสองฟากฝั่งล้าคลองหลากหลายสายจนได้สมญานามว่า  

“เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”  

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย มีเวลาให้ท่านได้เลือกเดินเล่นช้อปปิ้งซื อของที่ระลึกท่ีห้างสรรพสินค้าใหญ ่ และ

ศนูย์กลางการค้าใหญ่ที่สดุ เอ็น เค ดพีาร์เมนต์สโตร์ ตรงข้ามกับสถานที่อนัโด่ง

ดงัในอดีตย่านคิงส์การ์เด้น หรือเลอืกซื อสินค้านานาชนิดที่วอรค์กิ งสตรีท 

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 เกาะท่ีโอบล้อม

ด้วยทะเลบอลตกิ (BALTIC SEA) ทะเลสาบมาลาเรน็ (LAKE MALAREN) ท้าให้

สตอกโฮล์ม เป็นเมืองหลวงท่ีสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ 

ท้าเนยีบรัฐบาล ย่านเมอืงเก่า, พระราชวังหลวง ฯลฯ จากนั น น้าท่านชมย่าน

เมืองเก่าที่อยู่ในเขตทัศนียภาพที่สวยที่สุดของกรงุสตอ็กโฮลม์ GAMLA STAN ซึ่ง

ท่านจะพบกับบ้านเรือนสมัยโบราณราวคริสศตวรรษที่ 13 ซึ่งยงัคงรักษาสภาพ

อาคารบ้านเรอืนได้อย่างดยีิ่ง มีเวลาให้ท่านจะเดินเล่น หรือถ่ายรูปริมทะเลสาบ

ในบรรยากาศท่ีน่าประทับใจ จากนั น น้าท่าน ขึ นชมววิบนเนนิเขา FJALLGATAN 

เนินสูงริมทะเลสาบ ท่านจะเห็นทัศนยีภาพงดงามของท่าเรือสต็อคโฮล์มเกาะ

เมืองโบราณสแกนเซ็น และเมืองเก่าโอลด์ซิตี  ที่รายล้อมไปด้วยท้องน ้าเกาะน้อย

ใหญ่ และบ้านเมืองที่สวยงาม 

11.00 น. น้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
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14.30 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 961 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  10 ชัว่โมง 15 นาที) 

 
 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ 
 

05.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวสัดิภาพ. 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านช้อปปิ้งในยุโรปปิดท้าการทุกวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดงักล่าว 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี  ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวลว่งหน้า อันเนื่องมาจาก

เหตกุารณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้า

ของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ 

สายการบิน ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพบิตัิธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, 

หยุดงาน เป็นต้น รวมทั งทรัพย์สินส่วนตัวทั งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถาม   :   คณุคม  โทร. 02-108-8666 

 

 

 

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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หลักฐานการทา้วซี่าเดนมาร์ก 

 

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

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

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

3. สา้เนาบตัรประชาชน / สา้เนาทะเบยีนบา้น / สา้เนาบตัรขา้ราชการ /   

สา้เนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / สา้เนาทะเบยีนสมรส / สา้เนาใบหยา่ / 

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

(จดหมายรบัรองการทา้งาน เปน็ภาษาองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยส้าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื

หนังสือจดทะเบยีนพาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชดุ 

- พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท้างาน  

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

- เกษยีณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสา้เนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรียน / นกัศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ทา้อาชพีอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ท้า รายได้ 

5. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายส้าเนาสมุดเงินฝากออมทรพัย์ หรอืฝากประจ้า (ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงิน

คงเหลือในบัญชีไม่ควรต่้ากว่า 6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE 

อย่างน้อย 6 เดือน)…1…ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิอยา่งสม่า้เสมอ ไมต่อ้งเตมิ

เงนิในบญัชใีหถ้ึง 6 หลัก เพือ่ใหแ้สดงวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยใน

การเดนิทาง)  

6. กรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 18 ปบีริบรูณ ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดินทางไปกบับดิา/

มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะต้องท้าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่น

เรื่องแสดงความจ้านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ้าเภอหรือ

เขต โดยมีนายอ้าเภอ หรือผู้อา้นวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่าง

ถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

 

**หมายเหต*ุ*    คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 
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โปรดทราบการพิจารณาวซี่ากลุม่เชงเกน้แบบใหม่  

ผูเ้ดนิทางทวัรเ์สน้ทางยโุรปทกุประเทศ จะตอ้งแสดงตน ณ สถานฑตูนั นๆ เพือ่สแกนลายนิ วมอื  

โดยขอ้กา้หนดดังกลา่วมผีลบังคบัใช้ตั งแตว่นัที ่14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป 

 

แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีา่ VFS เดนมาร์ก 

ที่อยู่ :  อาคารอลัมาลิงค์ ชั น 12 ชิดลม, ปทุมวัน กรงุเทพฯ  

***หมายเหต*ุ** 

- ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน ทางสถานทูตไมอ่นญุาตใิหด้ึงพาสปอรต์ออกมา

ใช้งานไดใ้นระหวา่งการพจิารณาเอกสาร พาสปอรต์จะไดร้ับคนือกีครั งหลงัออกวซีา่แลว้ 

- การนัดสแกนลายนิ วมือทางศูนย์ย่ืนวีซ่า ทางสถานทูตจะกา้หนดวนัสแกนลายนิ วมอืให ้

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมาตามวนันัดหมายของทางสถานทตูเทา่นั น 
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- การนัดแสกนลายนิ วมือ ทางสถานทตูจะประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันนัดสแกนลายนิ วมือก่อนลว่งหน้า 3 อาทิตย์) 

- เอกสารฉบบัจริงท่ีต้องน้าติดตวัไปในวนัสแกนลายนิ วมือ ... บตัรประชาชน+สมุดเงินฝาก 

 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม จึงเรยีนทุกท่านเรื่องเอกสารในการ

ยื่นวีซ่าต้องเรียบร้อย ถ้าหากไม่เรียบร้อย มิฉะนั นทางสถานทูตจะปฏิเสธในการรับเอกสารของ

ท่าน เพราะทางบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าไปสถานทูตได้ และถ้าการปฏิเสธวีซ่าอนัเนื่องจากหลักฐาน

ในการขอยื่นวีซ่าปลอม หรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง*** 

 

 

หมายเหต ุ  

1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง  

2. หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน

แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือ

ทั งหมด จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดย

ทั งหมด  

4. ทางบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอา้นวยความสะดวกในขั นตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการ

พิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นั น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่

สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี  

 

 

*** การพิจารณาการใหว้ซี่าหรือไม่ให ้เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ้านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั น ….. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสาร

พร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั น การปฏิเสธวีซ่า

อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง … *** 
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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*ุ**   ถ้ามาด้วยกันทั งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

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

 

หมายเหต ุ อตัราคา่บริการขา้งตน้คดิจากราคาตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทาง

สายการบนิระบไุวว้า่ ตั๋วกรุป๊ราคาพเิศษนี  ถา้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ามารถนา้มาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วา่กรณใีด ๆ ทั งสิ น. 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั นทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า)  

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศน้าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) 

กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่้า และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ 

ราคาโรงแรมจะปรบัขึ น 3-4 เท่าตวั อันเป็นผลที่ท้าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง 

โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7.  สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเอฟวีนิว มีคันชัก ล้อลาก ท่านละ 1 ใบ  (ถือขึ นเครื่องได้) 

8. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ้านวยความสะดวก ตามจ้านวนวันเดินทางที่

ระบใุนรายการ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

9. ค่าประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจา้ตวัของผูเ้ดนิทาง 
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ลูกค้าทา่นใดมคีวามประสงค์จะซื อประกนัการเดินทางเพิ่มความคุม้ครอง 

สา้หรับครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วนั  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 11-14 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น 1250 บาท 

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

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

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่าท้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท้าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ

คนต่างด้าว  (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดท้าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระที่มีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องด่ืม 

และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นอนัเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

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

8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (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

เก็บคา่ทัวร์ทั 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  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพาณชิย ์ สาขา  อโศกทาวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

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

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 

- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจา่ยในนามบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กัด 

- ช้าระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชา้ระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการชา้ระเงนิของทา่นเปน็สา้คญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบ

ล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 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 ท้าให้ไม่สามารถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจากทาง

สายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนา้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รายการท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ้าเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยายามใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม    

ท้าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ้านาจและความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การ

ยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การ

นัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรอืหลงลืมตาม

สถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออ้านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน 
ให้ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัรก์บั  บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.... ไอซ์แลนด์ ตะลุยเมืองหิมะ  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. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด......................... 
 

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

(.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


