
 

 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23226 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 

ไอซแ์ลนด ์มหศัจรรย ์8 วนั 

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน้ (เดนมารค์) - เรกยาวคิ (ไอซแ์ลนด)์  

22.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D10-19  
วนัที ่2 โคเปนเฮเกน้ – กรงุเรคยาวกิ – โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา - คอนเสริต์ฮอลล ์  

00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 950  

06.35 น. ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป การเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น  (Schengen Visa) 
จะทำการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั 

 

 ระหว่างรอเที่ยวบินต่อไป นำคณะไปเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้น เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 
ประเทศที่มีความสุขท่ีสุดอันดับ 2 ของโลก 
ผู้คนต่างขนานนามว่าเป็นเมืองในเทพนิยายนักท่องเที่ยวต่างแวะถ่ายรูปกับ 
เดอะลติเติล้เมอรเ์มด รูปป้ันเงือกน้อยสร้างจากนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน 
นำ้พเุกฟอิอน เทพธิดาผูเ้สียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ข้ึนมา 
วงัอมาเลยีนบอรก์ (จากด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก นวิเฮา้ส ์
เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนต้ังแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย 
เดินเล่นบนถนนสตรอยก์ แหล่งชอ้ปปิ้งชื่อดังของเมือง  

 

11.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่นามบนิโคเปนเฮเกน้  

13.10 น. บินสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ 
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15 ชั่วโมง) 

 

15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากมีควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน 
นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน 
รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงอันงามสง่าของชาวไอซ์แลนด ์

 

 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ คอนเสิร์ตฮอลล์ฮาร์ปา (Harpa) และโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา 

(Hallgrímskirkja) ผู้ที่มีความหลงไหลในทัศนศิลป ์จะได้ชมรูปป้ันทีน่่าประทับใจมากมาย 

ทั้งประติมากรรมและศิลปะตามทอ้งถนนทั่วเมืองเรคยาวิก บ้านเฮปิดิร์ (Höfði House) 

 



 

เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
เขตย่านท่าเรือเก่าที่ยังคงกลิ่นอายของวิถีชีวิตของผู้คน 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำคณะพกั Hilton Reykjavik Nordica hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
วนัที ่3 โกลเดน้เซอรเ์คลิ – นำ้ตกกลูลฟ์อสส ์– นำ้พรุอ้นเกยซ์รี ์– ซงิเควลลรี ์  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. นำเที่ยวชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ 
Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัว และม้าไอซ์แลนด์ 
หากินอยู่ตามธรรมชาติ 3 สถานที่สำคัญท่ีไม่ควรพลาดชม 1. น้ำตกกูลล์ฟอสส์ 
หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ 2. 
น้ำพุร้อนธรรมชาติเกย์ซีร์ น้ำพุร้อนที่น่ีพวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟตุ ทุก ๆ 7-10 นาที  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย 3. นำท่านชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลรี์ (Þingvellir) 
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยเูนสโก (UNESCO) 
เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ 

สถานที่แห่งนี้ต้ังอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn 
ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์ 
และด้านธรณีวิทยาเพราะเปน็จุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร 
เดินทางกลับสู่เรคยาวิก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  

 นำคณะพกั Hilton Reykjavik Nordica hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
วนัที ่4 South Shore – นำ้ตกสโกการ ์– นำ้ตกเซลยาลนัน ์– หมูบ่า้นวกิ - หาดทรายดำ  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.00 น. ท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore 
ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง 
ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกยอ่งให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ 
นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนยีภาพสองข้าง
ทางเว้นระยะไปดว้ย ฟาร์มปศุสัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง 
และเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยูต่ลอดเวลา แวะถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยาแลนส์ 
(Seljalansfoss) มคีวามสูง 60 เมตร และน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ (Skogarfoss) 
มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ 
โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว เดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik) 

 



 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บ้านเล็ก ๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ชมหาดทรายสีดำ 

เต็มไปด้วยเม็ดกรวดทรายสีดำสนิท จนชาวไอซ์แลนดเ์รียกกันว่า Black Sand Beach 
อันเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวแท่งหินบะซอลต์ ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกน้ี 
เหมาะแก่การบันทึกภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดู 
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำคณะพกั Hotel Klauster *** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  

วนัที ่5 ขบัสโนโมบลิบนธารนำ้แข็ง – โจกลุซารล์อน – ไอซเ์บริก์ - เซลฟอสส ์  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
09.00 น. เดินทางสู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง 

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่สดุของไอซ์แลนด์ 
รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมา 
เรียงรายโผล่พ้นพ้ืนน้ำในทะเลสาบ 
ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสนัสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกนี้ ไดมอนด์บีช 
ให้ท่านได้แอคชั่นเก๋ ๆ ไปกับก้อนนำ้แข็งขนาดใหญ่ที่แตกตัวและล่องลอยสู่ชายหาด 
พื้นท่ีทั้งหมดน้ีอยู่ในเขตของธารน้ำแข็งชื่อ  VATNAJOKULL มีขนาด 8,100 ตร.กม. 
เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนาเฉลี่ย 400 เมตร ถึง 
1,000 เมตร  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นำท่านสนุกกับกิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือ 
“ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง” 
หลายประเทศในสแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ 
แต่เป็นการขับไปบนทะเลสาบที่เกาะตัวจนกลายเป็นน้ำแข็ง 
หรือในแม่น้ำที่เย็นจัดจนกลายเปน็น้ำแข็ง แม้ แต่ทุ่งหิมะท่ามกลางป่าสน 
แต่ที่ไอซ์แลนด์นี้คือธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ไม่เคยละลาย 
เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด แล้วเดินทางกลับสูเ่มืองเซลฟอสส์ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  

 นำคณะพัก HOTEL SELFOSS **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั   
วนัที ่6 เซลฟอสส ์- ครซิวูกิ แหง่พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ - อาบนำ้แรบ่ลลูากนู   

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
09.00 น. เดินทางสู่คริซูวิก เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้ดิน 

เกิดจากความร้อนของภูเขาไฟในคาบสมุทรเรกยาเนส ปะทคุวามรอ้นจากใต้ดินเป็นพลังงาน  



 

มีทั้งปล่อง และบ่อน้ำพุร้อน ที่ยังเป็นธรรมชาติ ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่บลูลากูน 
สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับโลก 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย กิจกรรมท่ีทุกท่านรอคอยได้แก่ “บลูลากูน” บ่อน้ำแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก 

สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการันตีโดยแพทย์ผู้เชีย่วชาญระดับโลก นักท่องเที่ยวกว่า 
95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของบลูลากูน 
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ำแร่นี้ดีต่อผิวพรรณ 
โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ซิลิดคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ 
โดยรักษาความร้อนในน้ำแร่นี้อยู่ที่ 37-39 องศาเซลเซียส  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำคณะพัก KEFLAVIK HOTEL **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกนั  
วนัที ่7 สนามบนิเคฟลาวกิ – สนามบนิอาลนัด้า (สตอ็กโฮลม์) - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
05.45 น. Check-out คณะออกเดินทางสูส่นามบินเคฟลาวิก เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับ   

07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวเีดน โดยสายการบิน Iceland Air เทีย่วบินท่ี FI 
306 

 

11.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อาลันด้า รอเปลี่ยนเทีย่วบิน  

14.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 963 เทีย่วบนิแวะภเูกต็  

วนัที ่8 เดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯ  

10.05 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

หมายเหตุ 
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 45 วันก่อนการเดินทาง โดยจองต๋ัวเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร 
สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 
ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน 
การซื้อทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย ทางบริษัททัวร์มีข้อตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ โดยอยู่ภายใต้เงือ่นไขที่ผู้ให้บริการนั้นๆกำหนด 
เมื่อท่านได้จ่ายค่าทัวร์มาแล้ว ถือว่าท่านยอมรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆได้  

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็กอายุ 4-11 ปี 
(เสริมเตียง) 

เด็กอายุ 4-11 ปี 
(ไมเสริมเตียง) พักห้องเดี่ยว ไม่ใช้ตั๋วหักคืน 

05-12 มถินุายน 2565 149,000.- 134,100.- 119,200.- 15,000.- 30,000.- / 22,750.- 
10-17 กรกฎาคม 2565 149,000.- 134,100.- 119,200.- 15,000.- 30,000.- / 22,750.- 
07-14 สงิหาคม 2565 149,000.- 134,100.- 119,200.- 15,000.- 30,000.- / 22,750.- 
04-11 กนัยายน 2565 139,000 125,000 111,500 15,000 บาท -30,000/-22,500 



 

18-25 กนัยายน 2565 139,000 125,000 111,500 15,000 บาท -30,000/-22,500 
09-16 ตลุาคม 2655 139,000 125,000 111,500 15,000 บาท -30,000/-22,500 
23-30 ตลุาคม 2565 139,000 125,000 111,500 15,000 บาท -30,000/-22,500 

 

 
สหภาพยุโรปเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแลว้ เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 
วัน  วัคซีนที่ฉีดจะต้องได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA นั่นคือ Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson 
& Johnson’s / (Sinopharm / Sinovac) 
 
คา่ทวัรร์วม 
✔ ค่าต๋ัวเครื่องบินกรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ค) / สต็อกโฮล์ม (สวเีดน) – กรุงเทพฯ 
✔ ต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเส้นทาง โคเปนเฮเก้น - เรกยาวิค – สต็อกโฮล์ม 
✔ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศไอซ์แลนด์ (ยื่นผ่านประเทศเดนมาร์ค) 
✔ ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดยีวกัน พักห้องละ 2 ท่าน 
✔ ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม 

16 ที่นั่ง ในกรณีที่มีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป 
27 ที่นั่ง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป 

✔ หัวหน้าทัวร์นำคณะท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
✔ ค่าบริการอาหารเช้า / อาหารกลางวัน / ค่ำ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ ขับสโนวโ์มบิล / ล่องเรือไอซ์เบิร์ก โจกุลซาร์ลอน / บลูลากูนสปา 
✔ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ (คุ้มครองโควิด-19) ในวงเงิน 1 ล้านบาท 

 
คา่ทวัรไ์มร่วม 
🗷 ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) 
🗷 การกักตัว 1 คืน หลังจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศ (ถ้ามี) 
🗷 ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ทีไ่ม่ได้ระบ ุ
🗷 ค่าใช้จ่ายสว่นตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
🗷 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
 
ขัน้ตอนการสมคัรรว่มเดนิทางกบัทวัร์ 
ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการจองทัวร์ พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง 

โดยระบุรายละเอียดวันเดินทางและจำนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด เปิดรับจองทัวร์ล่วงหน้า 90 วันก่อนการเดินทาง 
ขั้นตอนที่ 2 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 60,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 24 ชั่วโมง 
ขั้นตอนที่ 3 60 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทจะเตรียมการในการขอวีซ่า ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียม    

วีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะไมส่ามารถเรียกร้องเงินค่าวีซ่าและค่าบริการอ่ืนๆคืนได้) การยกเลิกตั๋วเครื่องบิน 



 

หรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนยีมในการยกเลิก 
ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด 

ขั้นตอนที่ 4 ท่านชำระเงินค่าทัวร์สว่นที่เหลือก่อนการเดินทาง 30 วัน หากท่านไม่ชำระเงินสว่นที่เหลือในวันดังกลา่ว 
ทางบริษัทฯจะถือเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

 
การยกเลิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563" 
ใน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศหลักเกณฑ ์
4. ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเทีย่วไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว 
ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงคข์อรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเทีย่วแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปน้ี 
 (1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเทีย่ว 
ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ 
 (2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว 
ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ 
 (3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเทีย่ว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 
ผู้จัดทัวร์ มคีวามประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าท่ีต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 
ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งน้ี เพราะผู้จัดเล็งเห็นวา่ท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว 
ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทวัร์ขอใหท้่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ 
ที่ยังมีกฏหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดข้ึนอีกครั้ง 
เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวใหเ้กิดข้ึนมาอีกครั้ง จึงขอให้ท่านโปรดเข้าใจในกฎเกณฑแ์ละยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมิไดม้ีการแจ้งล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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