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รหัสโปรแกรม : 22573 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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 โปรแกรมใหม!ํ เที่ยวกํอน ไมํซ้ําใคร  

“ลําแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ ช๎อปแบรนด์เนมที่ปารีส” 
บินตรงสูํปารีส  ไมํเหนื่อยยา๎ยโรงแรม  

 

Day 1 Bangkok 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย
การบนิ Thai Airways  พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับท่าน 

 
Day 2  Bangkok – Paris-Charles de Gaulle Airport – Keflavik Airport – Reykjavik          (-/-/D) 
00.55 น ออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 930 
(ใช้เวลาบินประมาณ 12.45 ชั่วโมง) 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  และรอต่อ
เครื่องเพื่อเดินทางไปไอซ์แลนด์ 
13.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก โดยสายการบินภายในยุโรป เที่ยวบินที่ XXXX (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.35 ชั่วโมง) 
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) 

เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ท่ีตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ และเป็นศูนย์กลางทางการค้าธุรกิจการประมง 
เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดรูปทรงน่ารัก สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า
ท่ีถักทอประวัติศาสตร์เรื่องบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนนํ้าแข็ง” เล็กๆ แห่งนี้ไว้ได้อย่าง
น่าสนใจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก Fosshotel Baron Hotel หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
ก่อนวันเดินทาง) 
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Day 3  Reykjavik – Thingvellir – Geysir – Gullfoss     (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ Thingvellir National Park ซึ่งยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. 
2014 สถานท่ีแห่งนี้มีความสําคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรฐัสภาได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือ ค.ศ. 
930 อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่  นํ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) นํ ้าพุร้อนที่มีชื ่อเสียงโด่งดังมากที่สุดใน
ไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ใน Haukadalur ทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ สามารถพบได้เพียงไม่กี่แห่งในโลก จึง
จัดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมมชาติที่หาดูได้ยากชนิดหนึ่งซึ่งมีความสูงของการพุ่ง  180 ฟุต ทุกๆ 7-10 
นาที 
นํ้าตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) เป็นนํ้าตกที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน
เส้นทางวงกลมทองคํา (Golden Circle) ความสวยงามของละอองนํ้าที่ตกลง
กระทบกับพื้นด้านล่างและสะท้อนกับเเสงไปนั้นมีความสวยงามเเปลกตา 
เดินทางสู่ Hella เป็นเมืองเล็ก ๆ ในภาคใต้ของประเทศไอซ์แลนด์บนชายฝั่งของแม่นํ้า Ytri-Ranga ชื่อเมือง
มาจากถํ้าใกล้แม่นํ้า ว่ากันว่าภิกษุชาวไอริช อาศัยอยู่ที่นั่นในสมัยการตั้งถิ่นฐานครั้งแรก มีอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Fosshotel Baron Hotel หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
ก่อนวันเดินทาง) 
 
Day 4   Hella – Seljalandsfoss – Skogafoss - Vik – Reynisfjara    (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ นํ้าตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss) เป็นอีกหนึ่งนํ้าตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ
ไอซ์แลนด์ เพราะท่ีนี่มีความสวยงาม ความสูงประมาณ 60 เมตร เมื่อสายนํ้าจากด้านบนทไหลลงมาปะทะกับ
ผืนนํ้าด้านล่าง ทําให้เกิดละอองนํ้าบางๆ ฟุ้งกระจายไปทั่ว นับเป็นภาพท่ีสวยงามเกินบรรยาย  
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เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําท่านชม Skogafoss เป็นนํ้าตกซึ่งไหลมาจากแม่นํ้าสโกก้า (Skoga River) นํ้าตกแห่งนี้คือ
แลนด์มาร์กที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นนํ้าตกที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
เขตภาคใต้ของประเทศแล้ว นํ้าตกแห่งนี้ยังเป็นนํ้าตกที่สูงท่ีสุด โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นนํ้าตกที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วยต้องตื่นตาตื่นใจไปกับความงดงามของสายนํ้าที่ไหลลง
มาจากหน้าผา และกลายเป็นนํ้าแข็งขาวโพลน ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามตระการตา 

บ่าย เดินทางสู ่เมืองวิค (Vik) เป็นหมู่บ้านชายแดนภาคใต้ในไอซ์แลนด์ที่ตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบเกาะประมาณ 
180 กิโลเมตร Reynisfjara Black Sand Beach หาดทรายดําที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ และมี
ชื่อเสียงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง Vik ทรายสีดําที่ชายหาดแห่งนี้เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดําที่ เกิดจาก
การสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มี
ความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง บริเวณนี้เป็นบริเวณที่คลื่นพัดแรง จะพัดเอาวัตถุที่มีความ
หนาแน่นน้อยกว่าออกไป วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพัดพาออกไปได้ช้าหรือยังคงสะสมรวมตัวกัน
อยู ่จนกลายเป็นชายหาดที่มีทรายสีดํา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Fosshotel Baron Hotel หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
ก่อนวันเดินทาง) 
 
Day 5        Hella – Reykjavik – Grindavik – Blue Lagoon or Sky Lagoon – Keflavik     (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านสู่ กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) และ แวะถ่ายรูป ที่ (Hallgrimskirkja) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์ โบสถ์ได้รับการ
ออกแบบในสถาปัตยกรรมแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองกรินดาวิก 
(Grindavik) เป็นเมืองประมงบนคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นหนึ่งใน
ไม่กี่เมืองท่ีมีท่าเรืออยู่บนชายฝั่งนี้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บลูลากูน (Blue lagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า หนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ 
และยังถือเป็นหนึ่งใน 25 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นบ่อนํ้าร้อนสีฟ้าท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิดจากใต้ดินท่ี
มีประโยชน์ต่อผิวพรรณและสุขภาพ สระนํ้าพุร้อนท่ีมีขนาดกว้างใหญ่และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไอซ์แลนด์ 
หรือ สกาย ลากูน (Sky Lagoon) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมืองเรกยาวิก ซึ่งเป็นเมือง
หลวงของไอซ์แลนด์ เพียงไม่กี่นาที นักพักผ่อนสามารถแช่นํ้าในบ่อร้อนท่ีให้บรรยากาศราวกับปล่องภูเขาไฟ 
พร้อมวิวท้องนํ้าสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น 
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สมควรแก่เวลานําท่านสู่ เมืองเคฟลาวิก (Keflavik) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Fosshotel Baron Hotel หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
ก่อนวันเดินทาง) 
 
Day 6 Keflavik Airport – Paris-Charles de Gaulle Airport – Paris – Bateaux Mouches Cruise
 (B/L/D) 
04.30 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik Airport) **บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set 
Box) จากโรงแรมเพื่อความสะดวก เนื่องจากเวลาของสายการบิน** 
07.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล โดยสายการบินภายในยุโรป เที่ยวบินที่ XXXX (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3.25 ชั่วโมง) 
12.00 น. ถึง สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล ประเทศฝร่ังเศส 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ถ่ายรูปด้านนอก กับ หอไอเฟล (Eiffle Tower) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูง
ตระหง่านคู่เมืองปารีส ด้วยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น 
ล่องเรือบาโตมูช (Bateaux Mouches Cruise) ล่องเรือชมเมืองปารีส ระหว่างทางเต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมต่างๆอันสวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อม
ใบนัดหมายก่อนวันเดินทาง) 

 
Day 7 Paris – City Tours           
 (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)  ประตูชัยแห่ง

ฝร่ังเศสถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงาม  ย่านมงมาร์ต (Montmartre) 
อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไป
ด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง ให้ทุกท่านได้เดินชมบรรยากาศและเลือกซื้อของท่ีระลึกต่างๆ    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 ผ่านชม โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) เป็นโรงอุปรากร
ตั้งอยู่ในกรุงปารีสในฝรั่งเศส ที่สร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ฟื้นฟูบาโรก โรงอุปรากรปาแลการ์นีเยถือกันว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอก
ของยุคสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งที่
วิจิตรงดงามภายในอาคารแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของปารีสห้างนี้มีเอกลักษณ์ท่ีมีความโดดเด่น มีสินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัด
หมายก่อนวันเดินทาง) 
 
Day 8        Versailles – La Vallee Outlet        (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (Palace of Versailles) หนึ่งในสถานที่
ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็นพระราชวังที ่มีความยิ่งใหญ่และงดงาม
อลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 
ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อิสระช้อปปิ้งที่ La Vallee Outlet  เป็นเอาท์เล็ทจําหน่ายสินค้าแบรด์เนม
ชื่อดังต่างๆ อาทิ GERARD DAREL, GUESS, JIMMY CHOO, MICHAELKORS, 
SMITH PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC 
BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA RYKIEL,SUPERDRY, UGG, VICOMTEA และ LONGCHAMP 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัด

หมายก่อนวันเดินทาง) 
 
Day 9  Paris-Charles de Gaulle Airport – Bangkok           (-/-/-) 
08.00 น. นําทุกท่านสู ่สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล เพื่อเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
12.30 น. ออกเดินทางไปยัง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 931 (ใช้

เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) 
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Day 10 Bangkok 
09.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง 

 
 

 อัตราคําบริการทัวร ์

วันเดินทาง 
ผู๎ใหญํ 

พักคูํ 1 ห๎อง ทํานละ 
พักเดี่ยว เพ่ิมทําน

ละ หมายเหตุ 

12 – 21 มีนาคม 2565 119,999. - 13,000. - ไมํรวมคําวีซํา 

26 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 123,999. - 13,000. - ไมํรวมคําวีซํา 
9 – 18 เมษายน 2565 *

สงกรานต์* 127,999. - 13,000. - ไมํรวมคําวีซํา 

  ** อัตรานี้ รวม คําธรรมเนียมและคําบริการย่ืนวีซําทํองเที่ยว ประเทศไอซ์แลนด ์สําหรับการยื่นวีซําแบบหมูํคณะ จําเป็นต๎องนําสํงหนังสือเดิน
ทางเข๎าสถานทูต เพ่ือใช๎เวลาพิจารณาอยํางน๎อย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมํรวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับจํานวนของผู๎สมัครในแตํละ
ชํวง) ในชํวงเวลาดังกลําว ทํานจะไมํสามารถขออนุญาตใช๎หนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได๎ ไมํวํากรณีใดก็ตาม (ดึงเลํมออกมาใช๎ระหวํางกระ บวนการ
พิจารณา) หากจําเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทําน และ สํงหนังสือเดินทางคืนทํานภายใน 3-5 วันทําการ เป็นอยํางน๎อย ในลําดับตํอไป 
จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกํอนวันเดินทางไมํเพียงพอสําหรับยื่นวีซําครั้งใหมํ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากทํานให๎ทาง
บริษัทดําเนินการขอวีซําให๎ รวมไปถึง กรณีที่ทํานขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพ่ือดําเนินการขอวีซําด๎วยตนเอง และทํานได๎รับวีซําเรียบร๎อย ทํานจะไมํ
สามารถยกเลิกทัวร์ได๎ทุกกรณี ไมํวําระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวํา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม **  

** อัตราคําบริการนี้ จําเป็นต๎องมีผู๎เดินทาง จํานวน 20 ทํานขึ้นไป ในแตํละคณะ กรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให๎คณะได๎ออกเดินทาง ตามความต๎องการ) ** 

 
ไมํมีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต๎องมีอายุไมํเกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 

ไมํสามารถยกเลิกการเดินทางได๎ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตํสามารถเปลี่ยนผู๎เดินทางได๎ตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
 

  

ราคาทัวร์ ไมํรวมคําทิปคนขับรถ และไกด์ท๎องถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทําน ยกเว๎น ทารกอายุ
ไมํเกิน 2 ปี ยกเว๎นให๎) 

ทํานละ 50 EUR /ทริป/ทําน 
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เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตํละเส๎นทางจะมีการกําหนดผู๎เดินทางขั้นต่ําของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กําหนดให๎มีผู๎เดินทาง 20 ทําน หากมีผู๎เดินทางไมํถึงที่กําหนด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคําทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทํานมีไฟลท์บินภายในประเทศแตํมิได๎แจ๎งให๎ เราทราบ
ลํวงหน๎ากํอนทางบริษัทฯ จะไมํรีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกํอนจองไฟลท์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทํานมีความจําเป็นจะต๎องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจ๎าหน๎าที่

กํอนทําการจองและขอแนะนําให๎ทํานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได๎ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน ไมํวําจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การลําช๎าของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณ์แล๎วพบวําอยํูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด๎านความปลอดภัย ดังนั้น
เหตุผลเหลํานี้ อยํูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบและไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุ๏ปออก
เดินทางประมาณ 7-10 วันกํอนเดินทาง หากไมํมั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 หากกรุ๏ปคอนเฟิร์มแล๎วไมํสามารถเลื่อนการเดินทางได๎  
หากกรุ๏ปคอมเฟิร์มเดินทางแล๎ว ทํานจะไมํสามารถเลื่อนการเดินทางได๎ ไมํวําจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ตํอทํานก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิ ร์

มของกรุ๏ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทําน หากทํานถอนตัวออก ทําให๎กรุ๏ปมีคําใช๎จํายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจทําให๎กรุ๏ปไมํสามารถ
ออกเดินทางได๎ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให๎เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได๎ทั้งสิ้นและเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร์ 

 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผู๎เดินทาง ไมํสามารถปรับเปลี่ยนได๎   
การชําระเงินเข๎ามานั้น หมายถึงทํานได๎ยอมรับข๎อเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทํานได๎จองเข๎ามา หากทํานชําระเงินเข๎ามาแล๎วจะไมํสามารถเปลี่ยนแปลง
จํานวนของผู๎เดินทางได๎ และหากมีความจําเป็นจะต๎องเปลี่ยนแปลงทํานจะยินยอมให๎ทางบริษัทฯ คิดคําใช๎จํายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคําเสียเวลาใน
การขาย อยํางน๎อยที่สุดเทําจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ทั้งนั้นให๎เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ (ผู๎เดินทางที่ประสบอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต จะต๎องมี
ใบรับรองแพทย์ตามจริง เพ่ือยืนยันกับสายการบินและตัวแทนตํางประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยํูกับดุลยพินิจของสายการบินและตัวแทนตํางประเทศ) 

 กรณีผู๎เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไมํสามารถรับประทานอาหารได๎ตามโปรแกรมกําหนด ไมํวําเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมํวํามื้อใดมื้อหนึ่ง 
ทางบริษัทขอให๎ทํานผู๎เดินทางกรุณาเตรียมอาหารสํวนตัวของทํานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เนื่องจากร๎านอาหารแตํละร๎านจะมีข๎อจํากัดเรื่องของ
วัตถุดิบ โดยสํวนมาก ร๎านอาหารจะจัดให๎เป็นไขํดาว หรือ ไขํเจียว ผัดผัก ข๎าวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทํานั้น กรณีที่ทํานมีความประสงค์ที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือข๎างต๎น ผู๎เดินทางจะต๎องชําระคําใช๎จํายเพ่ิมเติมในสํวนนี้ด๎วยตนเอง 

 ร๎านค๎า เอาท์เล็ท ศูนย์การค๎า ในทวีปยุโรปสํวนใหญํ จะปิดทําการในวันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมที่สถานที่ดังกลําวตรงกับวันอาทิตย์ ทาง
บริษัทอาจจําเป็นต๎องปรับเปลี่ยนโปรแกรมได๎ตามความเหมาะสม และหากไมํสามารถปรับเปลี่ยนได๎ ไมํวํากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํ
สามารถคืนคําใช๎จําย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนได๎ทุกกรณี เนื่องจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ชํวงวันเดินทางที่จะต๎องเป็นไปตาม
กําหนดการเทํานั้น 

 การเดินทางทํองเที่ยวในทวีปยุโรปสํวนใหญํ จําเป็นจะต๎องเดินเท๎าเพ่ือเข๎าถึงสถานที่บางจุด และ อาจเป็นระยะทางที่คํอนข๎างไกลจากจุดที่รถ
สามารถจอดได๎ ขอให๎ทุกทํานเตรียมรํางกาย และอุปกรณ์ เชํน รองเท๎าที่สามารถเดินได๎สะดวก และพร๎อมสําหรับการเดินทาง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ผู๎เดินทางเอง รวมถึงผู๎เดินทางสูงอายุ และ ผู๎เดินทางที่ใช๎รถเข็น ทํานจําเป็นจะต๎องมีผู๎รํวมเดินทางด๎วย เพ่ือคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานที่บางจุด 
ทํานอาจไมํสามารถเข๎าชมได๎ ไมํวํากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํสามารถคืนคําใช๎จําย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนได๎ทุกกรณี 

** ทางบริษัทฯขอความกรุณาให๎ทํานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกํอนทํา
การจอง 

โดยละเอียดทุกขอ๎ เมื่อทํานชําระเงิน ไมํวําจะมัดจําหรือชําระเต็ม ทางบริษัท
ฯจะถือวํายอมรับเงื่อนไขทั้งหมดแล๎ว**  

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเตมิสําคัญ! 
 



PCDG02TG     Iceland-Paris | 10 Days 7 Nights 

 9 

อัตราคําบริการรวม 
 
 
 
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class  
 คําภาษีสนามบิน คําภาษีน้ํามัน (ยกเว๎นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทํานภายหลัง)  และ
เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได๎ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน 
 คําธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให๎โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎อง
เครื่องบินได๎ โดยมีน้ําหนักรวมกันไมํเกิน 20 กก. และ สายการบินภายในยุโรป อนุญาตให๎โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบินได๎ โดยมี
น้ําหนักรวมกันไมํเกิน 20 กก. 
 คํารถโค๎ชปรับอากาศตลอดเส๎นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมํรวมทิปคนขับรถ) 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทํา (พัก 2 ทําน/ห๎อง) อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไมํยืนยัน หากผู๎เดินทางมีความ
ประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดตํอพนักงานขายเพ่ือสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ โดยจะใช๎โรงแรมระดับเดียวกัน ซึ่งทาง
บริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าประมาณ 1-5 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได๎จากใบนัดหมายการเดินทาง แตํหากมีการแก๎ไขจากใบเดินทาง
อีกนั้นขอให๎ทํานทราบวําบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให๎กับผู๎เดินทางแนํนอน 
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมํรวมจะชี้แจงไว๎ในโปรแกรมชัดเจน เชํน ถํายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผํานชม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความ
เหมาะสมของเวลา และสถานการณ์จริงอีกครั้ง 
 คําอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ 

 คํามัคคุเทศก์หรือหัวหน๎าทัวร์ดูแลตลอดเส๎นทาง (ไมํรวมคําทิป) 
 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
กรณีต๎องการซื้อประกันเพ่ิมเพ่ือคุ๎มครองสุขภาพกรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 คําประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหวํางการเดินทางทํองเที่ยว วงเงินคํารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ตามสถานพยาบาลเทํานั้น 
(ไมํรวมการกักตัวด๎วยตนเอง ตามมาตรการของรัฐฯ ทั้งในโรงแรม หรือบ๎านพัก) 
 คําธรรมเนียมและคําบริการยื่นวีซําเชงเก๎น (ขอความกรุณาลูกค๎าผู๎เดินทางที่ยังไมํเคยมีวีซําเชงเก๎น ต๎องไปสแกนนิ้วด๎วยตนเอง โดยทาง
บริษัทจะมีเจ๎าหน๎าที่ไปดูแล และอํานวยความสะดวกในวันที่กําหนด) 
(เมื่อทางสถานทูตได๎กําหนดการยื่นวีซําเป็นคณะแล๎ว ทํานใดไมํสามารถมาตามกําหนดได๎ ถ๎ามีคําใช๎จํายเกิดขึ้น ลูกค๎าจะต๎องเป็นผู๎ชําระเอง
เทํานั้น) 

 
 

 

 คําตรวจโควิด-19 กํอนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (กํอนออกจากประเทศไทย) 

 คําตรวจโควิด-19 หรือทํา QR-Code เพ่ือใช๎เดินทางทํองเที่ยวในตํางประเทศ (ขึ้นอยํูกับนโยบายบางประเทศ) 

 คําตรวจโควิด-19 ที่ตํางประเทศ เพ่ือใช๎ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศไทย 
 คําตรวจโควิด-19 และ คําโรงแรม AQ/SHA+ เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์ทางไกล คําอินเตอร์เน็ต คําซักรีด มินิบาร์
ในห๎อง รวมถึงคําอาหาร เครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คําพาหนะตํางๆ ที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คําบริการจากหัวหน๎าทัวร์กํอนการใช๎บริการทุกครั้ง) 
 คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว 
 คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 คําทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด เชํน คําทิปคนขับรถ, คําทิปมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 EUR รวมไปถึงเด็กอายุมากกวํา 2 ปี 
ยกเว๎น เด็กอายุไมํถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทํานสามารถให๎มากกวํานี้ได๎ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทําน 
 คําพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมํได๎จัดให๎แกํทําน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข๎ามาในโรงแรม
ที่พักและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข๎าห๎องพักสําหรับทุกทําน) 

  

อัตราคําบริการไมํรวม 
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  เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
- การชําระมัดจําและชําระสํวนที่เหลือ 

  กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 60,000 บาท ตํอทําน เพ่ือสํารองสิทธิ์ในการเดินทาง และชําระสํวนที่เหลือทั้งหมดกํอน
ออกเดินทาง 30 วัน มิเชํนนั้น บริษัทฯ จะถือวําทําน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทํานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทํานจะไมํสามารถเรียกร๎อง
ใดๆ คืนได๎ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเป็นที่จะต๎องสํารองจํายคําใช๎จํายในสํวนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกํอนหน๎านั้นแล๎ว หากทํานสํารอง
ที่นั่งน๎อยกวํา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแล๎ว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางให๎
พร๎อม เชํน หน๎าพาสปอร์ตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตํางๆ ให๎แกํพนักงานขาย และหากทํานชําระเงินเข๎ามาไมํวําจะบางสํวนหรือ
ทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว 

- จํานวนคนในการออกเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู๎เดินทางน๎อยกวํา 20 ทําน ซึ่งทําให๎กรุ๏ป

ไมํสามารถออกเดินทางได๎ โดยบริษัทฯ จะแจ๎งทํานลํวงหน๎าอยํางน๎อย 45 วันกํอนออกเดินทาง และหากไมํสามารถออกเดินทางได๎ ทาง
บริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินให๎ทําน หลังหักคําใช๎จํายที่บริษัทฯได๎ชําระไปแล๎วตามความเป็นจริง หรือจัดหาทัวร์อื่นให๎ทํานหากทํานต๎องการ 

- การรับการดูแลเป็นพิเศษ 
กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน การใช๎วีลแชร์ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทาง 

มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมํสามารถจัดการลํวงหน๎าได๎ เนื่องจากการขอใช๎วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต๎องมีขั้นตอนในการขอลํวงหน๎า และบางสายการ
บินอาจมีการเรียกเก็บคําใช๎จํายทั้งทางสนามบินในไทยและในตํางประเทศ ซึ่งผู๎เดินทางสามารถสอบถามกับเจ๎าหน๎าที่ได๎โดยตรงกํอนทําการ
จอง และหากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ เชํน ผู๎ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุและผู๎ที่มีโรคประจําตัวหรือไมํสะดวกใน
การเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

- การถูกปฏิเสธในการเข๎าหรือออกประเทศ 
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเข๎าเมืองปฏิเสธมิให๎ทํานเดินทางเข๎าหรือออกประเทศ ไมํวําจะเป็นประเทศไทยหรือตํางประเทศก็ตาม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคําทัวร์ไมํวําจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข๎าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ 
และขอแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบวําทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน๎าทัวร์ ไมํมีสิทธิ์ที่จะชํวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเป็น
ของเจ๎าหน๎าที่ทางกองการตรวจคนเข๎าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทําธุรกิจเพ่ือการทํองเที่ยวเทํานั้น ไมํสนับสนุนให๎
ลูกค๎าเดินทางเข๎า-ออกประเทศอยํางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต๎องมีอายุเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือนและมีหน๎าแสตมป์ไมํน๎อยกวํา 5 
หน๎ากระดาษ 

- การงดเว๎นการรํวมทริปบางรายการ 
  หากผู๎เดินทางงดเว๎นการรํวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร๎อมคณะผู๎เดินทางอื่น ทํานจะไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการใดๆ ได๎
ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวําทํานประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไมํรํวมเดินทางพร๎อมคณะ 

    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมํสามารถยกเลิกการเดินทางได๎ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตํทํานสามารถเปลี่ยนชื่อผู๎เดินทางได๎ตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินกอํน
การเดินทาง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการให๎บริการ 
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    เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ 
 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยํูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง  
 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด  
 รายการทํองเที่ยวนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักในตํางประเทศ

เรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก  โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได๎ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยํูกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถรับประกันได๎  
 มัคคุเทศก์ หัวหน๎าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู๎มีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทํานั้น 
 ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎ เนื่องจากเป็นการจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํผํานการ

พิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทํองเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎องหรือการถกูปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน๎าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง  และ
อื่นๆ เพ่ือใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได๎สํงหน๎าหนังสือเดินทางให๎กับทางบริษัทพร๎อมการชําระเงิน
มัดจําหรือสํงให๎ผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบใดๆ ตํอความเสียหายหรือคําใช๎จํายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทํองเที่ยวที่มิได๎เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชํน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลําช๎า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต๎น 

 ผู๎เดินทางต๎องยอมรับและรับทราบวําขนาดของโรงแรม แตํละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตํางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให๎
เหมาะสมที่สุด 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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