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วันแรกของการเดินทาง  สนามบนิสุวรรรณภมู ิ
20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ให้

การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 
วันทีส่องของการเดนิทาง  สนามบนิสุวรรรณภมูิ- โคเปนเฮเกน (เดนมารก์) -ชมเมอืง-เรคยาวคิ 
01.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG950 
 **NOV.เปน็ต้นไป เวลาออกเดินทางเป็น 00.50 น.** 
07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบิน กรุงโคเปนเฮเกน..หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย  
......... น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินเคาน์สายการบิน ไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) เพื่อออก

เดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) 
….. น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเที่ยงบินที ่

FI…. 
…… น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของ

ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด
โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ....หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย.....  
*** เวลาที่เมืองเรคยาวิคช้ากว่าเมืองออสโล 2 ชั่วโมง ** 

ค่ำ นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ ... 
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันทีส่ามของการเดนิทาง           เรคยาวคิ-วงกลมทองคำ-อทุยานแหง่ชาตธิงิเวลลรี์-น้ำตกกลูลฟ์อส-นำ้พรุอ้นกเีซอร์-ฟลูดรี ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่าน ชมความงามเหนือธรรมชาติไอซ์แลนด์ในเส้นทางที่ชื่อว่าวงกลมทองคำ (GOLDEN CIRCLE)  

ชมทัศนีย์ของทุ่งหญ้ากับทุ่งลาวา ฝูงแกะ วัว ม้า หากินอยู่ตามธรรมชาติ  
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติธิงเรลลี่ (THINGVELLIER NATION PARK)ยูเนสโกได้
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญ
ในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 930 อุทยาน
แห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่
ที่สุดในไอซ์แลนด ์ 
นำท่านชม น้ำตกกลูฟอสตร์ (GULLFOSS WATERFALL)เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของ

ประเทศนี้ และชื่อนี้หมายความถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความ
มหัศจรรย์ทางธรรมระดับโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (GEYSIR)ซึ่งมีความสูงของการพุ่ง 

180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก ICELAND HOTEL FLUDIR หรือเทียบเท่า 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


วันทีส่ีข่องการเดนิทาง       ฟลูดรี-์เสน้ทาง South Shore-น้ำตกเซลยาแลนสฟ์อสส-์หาดทรายสดีำน้ำตกสโกการฟ์อส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจกุลซาลอน (JOKUSARLON)ให้ท่านได้ชมความสวยงามที่ 
ทะเลสาบธารน้ำแข็ง 
โจกุลซาลอนหรือทะเลสาบแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์ก ขนาดต่างๆ
มากมายในทะเลสาบ *.*.*. (ราคา
ทัวร์ไม่รวมค่าล่องเรือใน
ทะเลสาบ)*.*.*. 

นำท่านชมความสวยงามของเรนิสฟายาร่า (REYNISFJARA 
BEACH) ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาเล็กๆ ที่เกิดจากลาวาของภูเขา
ไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำธรรมชาติ ชม หาดทรายสีดำ ที่
เตม็ไปด้วยหินสีดำและเม็ดทรายรวมท้ังแนวหินบะซอลล์ 
รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟ่ิน 

 นำท่าน ขับรถสโนว์โมบิว *.*.*. รวมค่าชุดและอุปกรณ์เรียบร้อย *.*.*.  
เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางเส้นทางสาย SOUTH SHORE ไอซ์แลนด์มีชื่อชื่อเสียง
ในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานท่ีถูกนำมาใช้
ทดแทนเช้ือเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รั้บกายกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ทัศนีย์
ภาพสองข้างทางเต็มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ เป็นระยะๆ และ ภูเขาไฟเฮกลา 
(HEKLA) ที่มีความสูง 1,491 เมตรจากระดับน้ำทะเล  
 

นำท่าน ถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยาแลนศ์ฟอสส์  
(SELJALANSFOSS) ซึ่งมีความสูง 60 เมตร  …จากนั้นนำ
ท่านชมน้ำตก สโกการ์ฟอสส์ (SKOGARFOSS) มี ความสูงถึง 
62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบ
เหว ซึ่งท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก HELLA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันทีห่า้ของการเดินทาง         สโคการ์ฟอสล-์อทุยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล-ทะเลสาบลากนูโจกซูาลอน-Hnappavellir 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่าน ชมภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (EYJAFJALLAJÖKULL) ภูเขา
ที่โด่งดังมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันที่
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมา
ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย.... 
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค 
(REYKJAVIK).... 
จากนั้นนำท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN)สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองเรคจาวิก เน่ืองจากตั้งอยู่บนเนินเขามีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้นจากพื้นดิน 

25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 



ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น PERLAN ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า THE PEARLที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้
หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก  
จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (HALLGRIMSKIRKJA CHURCH) 
เป็นโบสถ์นิยายลูเทอร์แลนด์ มี
ความสูง 73 เมตร ใช้จัดพิธทาง
ศาสนาท่ีสำคัญของเทศ ด้านหน้า

จะมีอนุสาวรีย์ของ เลฟร์อีริกสัน เป็นคนแรกของชาวนอสร์    ที่ไป
เหยียบดินแดนอเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่าน ชมบ่อน้ำร้อนบลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานทีท่่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก เป็น

บ่อน้ำร้อนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิเช่น ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเซียม,แคล
เซี่ยม, ซัลเฟต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซต์ และในบ่อยังมีเกลือแร่ซึ่งช่วยให้ท่านผ่อนคลายและรักษโรคที่เกี่ยวกับ
ผิวหนังได้อีกด้วย ให้ท่านได้อิสระกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไป
ด้วยสำหรับการแช่น้ำ) *.*.*. ( ราคาทัวร์รวมอาบน้ำพุร้อนไว้เรียบร้อยแล้ว ) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HELLA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันทีห่กของการเดนิทาง     เรคยาวคิ-ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ-โคเปนเฮเกน 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)  
ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ชมเหล่าปลาวาฬที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ ให้ท่านได้ใกล้ชิด เพลิดเพลิน และ
ประทับใจในความน่ารักของปลาวาฬที่จะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง <<ใช้เวลาประมาณ 3 
ชั่วโมง>> 

เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)..เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอร์เวย์ 
……… น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเที่ยงบินที่ FI........ 
……… น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน  

*.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  โคเปนเฮเกน (เดนมารก์)-ประเทศไทย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

…นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
13.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่กลับสู่ ประเทศไทย โดยการการบินไทย เทีย่วบินที่ TG951 
วันที่แปดของการเดินทาง  ประเทศไทย 
06.20 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.  
 

หมายเหต ุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 



อตัราคา่ใชจ้่าย 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็ตำ่กวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ ่

เดก็ตำ่กวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญท่า่น
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

3-10 พ.ย. / 17-24 พ.ย.  
24 พ.ย.-1 ธ.ค. / 1-8 ธ.ค. / 8-15 
ธ.ค. 

109,999.- 38,500.- 

25 ธ.ค. – 1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 124,999.- 
 

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ 
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน 
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 4 ดาว 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 
ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 
10. ค่าทิป 
11. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยื่นขอวซีา่  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไป
ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 
หน้า  



5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนัก 
เกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
8. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ... 

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นได้รบัถอืเปน็สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงือ่นไขการชำระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
เงือ่นไขการสำรองที่นัง่  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) 
เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20.- 
วันก่อนการเดินทาง  
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้อง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง
เป็นสำคัญ…. 



เงื่อนไขการยกเลิก 
• ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกรณี มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 
• ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี 1-29 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคา 
ทัวร์ ( หมายเหตุ - ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้น
ด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) 
เงื่อนไขวีซ่า  
- กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริษัทที่ระบุในรายการ

ทัวร์ไว้แล้ว ใดๆทั้งสิ้น 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับ

ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทาง
บริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน(ผู้ใหญ่ ) และ/
หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 

เช่น การนัดหยุด 
งาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูก
ปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต 
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 



• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
• ทางบริษัทฯเป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
• เมือ่ท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้อง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วน

ใหญ่เช่นไม่รักษาเวลา 
เลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้
ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน)  

ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการ

เดินทางหากท่าน 
ออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 
• ใน1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมีการเสียเวลา 
ระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและ
เงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 



ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัท่านผู้มเีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจั ดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านก ารเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ใหท้างบรษิทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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