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   รหัสโปรแกรม : 24472  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
เส้นทาง   : ไอซ์แลนด ์แสงเหนือ 9 วนั 6 คืน 
เดินทางโดย   : สายการบินไทย และ สายการบินภายในประเทศ 
ก าหนดการเดินทาง  : 8-16 ธนัวาคม 2565 / 14-22 มกราคม 2566 
วนัเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อยเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบนิในปัจจุบนั 
 
DAY1      กรงุเทพฯ 
22:00   เชค็อนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

DAY2 กรงุเทพฯ-เดนมารก์-ไอซ์แลนด์ 
01:20  ออกเดนิทางสู่ประเทศเดนมารก์ โดย สายการบนิไทย  
  (เทีย่วบนิ TG 950 ระยะเวลา 11.20 ชัว่โมง) 
07:40   ถงึสนามบนิกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์  
  นครหลวงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัหนึ่งของกลุ่มประเทศสแกนดเินเวยี 
จากนัน้  น าพาท่านเยีย่มชมผงับา้นเมอืงทีถู่กจดัสรา้งไวอ้ย่างมรีะเบยีบแบบแผน เริม่จากใจกลาง เมอืงซึง่เป็นทีต่ ัง้สภาเมอืงอนั

สวยงาม เป็นสวรรคแ์ห่งเมอืงท่า ในอดตีมาแลว้ ทีน่ี่เป็น เมอืงหน้าด่านเดนิทางตดิต่อกบั สแกนดเินเวยีสมยัเดนิทางโดย
เรอื 

 -น าท่านผ่านย่านเมอืงเก่าสู่ รปูปัน้เงอืกน้อย (Little Mermaid) เทพนิยายอนัลอืลัน่ พรอ้มชม ท่าเรอืนู
ฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรอืเก่าแก่ของเมอืงโคเปนเฮเกนท่า ตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัออกของเมอืงโคเปนเฮเกน เมอืงหลวง
ของประเทศเดนมารก์ มบีรรยากาศรมิน ้าทีส่วยงาม ตกึรามสสีนัสดใส และรายลอ้มดว้ยรา้นอาหารหลากหลาย 

จากนัน้ สมควรแก่เวลา น าท่านกลบัสู่สนามบนิอกีครัง้ เพื่อเดนิทางต่อไปประเทศ ไอซ์แลนด์  
 
14.10   บนิต่อสู่ประเทศไอซ์แลนดโ์ดยสายการบนิ Iceland Air  

เทีย่วบนิ FI 205 ระยะเวลา 3.15 ชัว่โมง  
15.25  ถงึสนามบนิ กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด ์
16.30 พาท่านเทีย่วชมเมอืง City Tour 

 - โบสถ์ประจ าเมอืงฮลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrimskirkja) 
 เป็นโบสถ์ทีส่วยงามเป็นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม 
 - ชมประตมิากรรมรปูเรอืทีต่ ัง้อยู่ในกรุง Reykyavik สรา้งขึน้โดยช่างสลกัชือ่ Jon Gunnar Arnason ทีค่นส่วนมากมกัจะ
เขา้ใจผดิว่ามนัคอืสญัลกัษณ์เรอืไวกิ้ง แต่จรงิๆแลว้ The Sun Voyager มคีวามหมายโดยนัยเดมิว่า “เรอืแห่งความฝัน” 
และเป็นบทสรรเสรญิพระอาทติยด์ว้ย บรเิวณท่าเรอืของเมอืง เรคยาวกิ  

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL REYKJAVIK MARINA   
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DAY3-4 เส้นทางตอนใต้ของเกาะไอซ์แลนด์ 
07:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
08.00  เริม่พาเทีย่ว เสน้ทางตอนใตข้องเกาะไอซ์แลนด์  
  - น ้าตกเซลจาลนัตฟ์อสส์  (Seljalandsfoss Falls) 01 
  น ้าตกทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของประเทศไอซ์แลนด ์
  - น ้าตกสโคการฟ์อสล ์(Skogafoss) 02 

น ้าตกทีส่งูถงึ 62เมตรสงูทีสุ่ดทางใตข้องเกาะ และมขีนาดทีใ่หญ่โต สวยงามมาก 
  - หาดสดี า (Reynisfjara Black Sand Beach) 03 
  หาดทรายสดี าอนัโด่งดงัทีสุ่ดของโลก ทรายทีเ่กดิจากตะกอนเมด็ทรายของหนิลาวา 

- หมู่บา้นวกิ (Vik) 04 เป็นเมอืงเลก็ๆ เงยีบสงบรรมิทะเล แวดลอ้มไปดว้ยภูเขาสเีขยีว 
- เขา้ชมถ ้าน ้าแขง็สกาฟตาเฟล (Skaftafell Ice Cave) 05 

  ถ ้าน ้าแขง็ทีส่วยงามตระการตาในเมอืงสตฟัทาเฟล 
- โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) 06 ธารน ้าแขง็พนัปีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไอซ์แลนด์  
- ชายหาดเพชร (Diamond Beach) 07 น ้าแขง็ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิรปูร่างคลา้ยเพชร 

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทัง้สองวนั 
เยน็ค ่า  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ทัง้สองวนั 

พกัค้างคืน ทัง้สองคืน ณ HOTEL VIK MYRDAL  
พกัสองคนืตดิ สบายๆ ไม่เหนื่อย 

 

DAY5-6 เส้นทางตะวนัตกของเกาะไอซ์แลนด์ 
08:00  อาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
เชา้  พาท่านเทีย่วชมความสวยงานของธรรมชาต ิทีเ่ป็น BIG THREE ของไอซแ์ลนด ์
  ไดแ้ก่ Gullfoss , Gaysir และ Thingvellir National Park  

- น ้าตกกูลฟอสส ์(Gullfoss) 08 
น ้าตกทีไ่ดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นน ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ดในประเทศ 
- น ้าพุรอ้นเกยซ์รี ์(Geysir) 09 น ้าพุรอ้นทีพุ่่งขึน้มาจากใตด้นิสามารถพุ่งสงูถงึ  
60-100 ฟุต ขึน้ทุกๆ 5นาท ีเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาตอิกีแห่งหนึ่ง 
- อุทยานแห่งชาตธิงิเวลลรี ์(Thingvellir National Park) 10 
เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศ มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรท์ีม่หีลกัฐานทางธรณีวทิยา คอืเป็นจุดเชื่อมระหว่างทวปี
อเมรกิาและทวปียุโรป ตรงรอยเลือ่นของเปลอืกโลกพอด ี
- ภูเขาเคริก์จูเฟล (Kirkjufell) 11 เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ของไอซ์แลนด ์ทีม่นีักท่องเทีย่วไปถ่ายรปูกนัมากทีสุ่ด เป็นภูเขา
ทีม่ทีรางคลา้ยโบสถ์ หรอื หมวกแม่มด นัน่เอง 

 
กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทัง้สองวนั 
เยน็ค ่า  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ทัง้สองวนั 

พกัค้างคืน ทัง้สองคืน ณ HOTEL FRANSISKUS STYKKISHOLMUR   
พกัสองคนืตดิ ไม่เหนื่อย 
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DAY7 เมืองหลวง เรคยาวิก (REYKJAVIK) 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
เชา้ เดนิทางกลบัเขา้สู่ เมอืงหลวง เรคยาวกิ (REYKJAVIK) พาเทีย่วเมอืงหลวงของไอซ์แลนด์ (อ่าวแห่งควนั) เนื่องจากควนั

ไอน ้าทีพ่วยพุ่งขึน้มาจาก บ่อน ้ารอ้น นอกจากนี้ยงัมตี านานไวกิ้งโบราณ ทีม่หีลกัฐานแสดงถงึการปกครอง แถบนี้มาก่อน 
   พาท่านเทีย่วชมเมอืง City Tour 

เดนิเล่นชมเมอืง และชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึบรเิวณถนนคนเดนิ Laugavegur ถนนคนเดนิทีม่ชีื่อเสยีง และ
เก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง Laugavegur มคีวามหมายว่า “wash road” เนื่องจากอดตีเคยเป็นเสน้ทางเดนิสู่ บ่อน ้าพุรอ้น โดย
หญงิสาวในสมยัก่อนของกรุงเรคยาวคิจะเดนิทางไปซกัลา้งเสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่มโดยใชเ้สน้ทางสายนี้ ปัจจุบนัเป็นแหล่งช้
อปป้ิงแหล่งรวมของหา้งสรรพสนิคา้ และ รา้นเสือ้ผา้บูตกิมากมาย อสิระใหท้่านเดนิเล่นและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
อนัสมควร 

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากนนัน้ พาท่าน แช่น ้าที ่บลู ลากูน (Blue Lagoon) บ่อน ้าพุรอ้นทีต่ ัง้อยู่ในเขตลาวาทางตะวนัตกเฉียงใตใ้นประเทศ

อุณหภูมเิฉลีย่ของน ้าที ่40 องศาเซลเซยีส โดยน ้าในบ่อน ้าแร่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมสีรรพคุณช่วยรกัษาโรค
ทีเ่กีย่วกบั โรคผวิหนัง อสิระใหทุ้กท่านผ่อนคลายและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
** กรุณาน าเตรยีมชุดว่ายน ้าใส่ลงแชท่ี่ บูล ลากูน  

เยน็ค ่า  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL KEFLAVIK AIRPORT  

 

DAY8     เรคยาวิก (REYKJAVIK) – สนามบิน 
05.00  เดนิทางสู่สนามบนิ (อาหารเช้าแบบ Set Box) 
07.45 ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ แวะเปลีย่นเครื่องทีโ่คเปนเฮเกน            โดยสายการบนิ Iceland 

Air เทีย่วบนิ FI 204 ระยะเวลา 03.15 ชม.  
13.00  ถงึสนามบนิกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 
  รอเปลีย่นเครื่อง 01.25 ชม.  
14.25  ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสารการบนิไทย 
  เทีย่วบนิ TG 951 ระยะเวลา 10.35 ชม.  
 

DAY9     กรงุเทพฯ  สุวรรณภมิู 
06.00  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
 

 
 
อัตราค่าบริการ  

ท่านละ 189,900.-บาท 
 
อตัราน้ีรวม 
1. ตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิตามระบุ ในรายการ 
2. ค่าวซี่า การก าเนินการ และพาไปขอวซี่าที่ศูนย์ฯ 
3. ประกนัอุบตัเิหตุ วงเงนิ 2,000,000 
4. ที่พกั ตามระบุในโปรแกรม หรอืเทยีบเท่า (หอ้งพกัเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอพัเกรดทีพ่กัเพิม่เตมิได)้ 
5. อาหารเช้า ณ ที่พกั | อาหารกลางวนัตามระบุในโปรแกรม | อาหารเยน็ตามระบุในโปรแกรม 
6. รถพาเที่ยวตลอดการเดนิทาง รวมทปิคนขบัรถ 
7. หวัหน้าทวัรช์ านาญเสน้ทางตลอดการเดนิทาง 
8. ค่ากจิกรรมตามระบุ ในรายการ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าตอ้งการ) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรดี , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนัที่ทางสายการบนิแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัมาตรการโควดิทัง้หมด (ถ้าม)ี เช่น ค่าตรวจ PCR Test ก่อนเดนิทางทัง้ไปและกลบั ประมาณ 2,000 บาท , ค่า

โรงแรม Test and go เริม่ต้น 4,900 ฯลฯ  
5. ค่าเขา้ชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
6. ทปิหวัหน้าทวัร์ ขัน้ต ่าวนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวนั ***หากท่านประทบัใจในการบรกิาร*** 
 
หมายเหตุ 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสาย

การบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่าน
ไวใ้หไ้ด้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกดิขึน้ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านใช้หนังสอืเดนิทางขา้ราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) แลว้ถูกปฏเิสธการเขา้หรอื
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอือ้อ านวย 
- ในกรณีที่ท่านตอ้งการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ ตัว๋เครื่องบนิระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมล์หรอื บตัรโดยสารราคา

พเิศษ โปรดแจ้งทมีงานขายเพื่อขอยนืยนัว่า คณะทวัรอ์อกเดนิทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัค ายนืยนัจากพนักงาน
ขายแลว้ออกเดนิทางไม่ได้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบทุกกรณี และควรออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ าและ
ด าเนินการยื่นวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ 

- บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืการเขา้เมอืงอนั
เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

- บรษิทัฯ ขอยกเลกิการบรกิารของยานพาหนะ พนักงานขบัรถ และโรงแรมที่พกั ส าหรบักลุ่มบุคคลที่มคีวามประพฤตกิ้าวรา้ว ไม่
เหมาะสมท าลายทรพัย์สนิ หรอืเจตนาท าผดิกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ 

 

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร ์

เพ่ือให้ท่านได้เดินทางไปกบัเราอย่างมีความสุข 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน 
- กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มช าระงวดแรก 60,000 บาท และส่งสลปิโอนมาในช่องทางของบรษิทั 
- หมายเลขบญัชชี าระเงนิ โปรดตดิต่อบรษิทัอกีครัง้ 
- ค่าทวัรส์่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั หรอืเมื่อผลของวซี่าออก หรอืในช่วงเทศกาลที่มกีารตอ้งเร่งออกตัว๋

เครื่องบนิ หรอืโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิ 
- กรณีจองทวัรล์่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนั โปรดช าระค่าทวัร์ยอดเต็มจ านวน 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซึ่งจะเกดิขึน้ได้กต็่อเมื่อจ านวนสมาชกิน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ 

ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้
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- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้  เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  

- หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่
คนืเงนิในทุกกรณี  

- เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

หมายเหตุ อ่ืนๆ 
1. บรษิทัฯ จะท าการยื่นวซี่าของท่านกต็่อเมื่อในคณะมผีูเ้ดนิทางครบ 15 ท่านและได้รบัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัฯ 

จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะต้องรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าใหก้บัทางท่านได้อย่างถูกตอ้ง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวาม
ประสงค์จะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการ
พจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิด้เป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บั
ทางท่าน 

3. กรณีวซี่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายจรงิที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้   
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการ

พจิารณา ถ้าออกตัว๋มาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลอืจะคนืใหท้่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะตอ้งเสยีค่ามดัจ าบางส่วน ทาง
บรษิทัจะแจ้งใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ 

 
4. หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100% 
5. ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะใหท้ัง้คณะ และเอกสารทัง้หมดเรยีบรอ้ยก่อน ก่อนที่จะ
ส ารองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกดิการล่าช้าจากสายการบนิ หรอืกระเป๋าเดนิทางไม่มาตามก าหนด  ทางบรษิทัจะเป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจาก
สายการบนิใหก้บัท่าน ซึ่งการพจิารณาขึน้อยู่กบักฎเกณฑข์องสายการบนิเท่านัน้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั คนืค่าใช้จ่ายทัง้หมด  

ยกเวน้หากยื่นวซี่าแลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมชัน่ออกตัว๋เครื่องบนิ หรอืที่พกัที่ท่านเลอืกพเิศษไว้ หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-30 วนัก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-19 วนั หกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง  

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร์ และการยกเลิกทวัร ์
ท่ีระบุในรายการทัง้หมดหลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว 

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