
 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25740 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

 

มหศัจรรยไ์อซแ์ลนด ์แสงเหนือ 8 วนั 

พาชมแสงเหนือทกุวนั 



 

พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 

บริการน ้าด่ืมทุกวัน 

รถบัส 50 ที่นั่ง 

กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 

อาหารไทย, จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ 

จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 

 

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรรณภูมิ 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 โดยสายการบนิไทย เจา้หนา้ที่บริษทัฯ ให ้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  สนามบินสุวรรรณภูมิ- โคเปนเฮเกน (เดนมารก์) -ชมเมือง-เรคยาวิค 

01.20 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที ่TG950 

 **NOV.เป็นตน้ไป เวลาออกเดนิทางเป็น 00.50 น.** 

07.40 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ กรุงโคเปนเฮเกน..หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ย  

......... น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่ท าการเช็คอนิเคานส์ายการบนิ ไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) เพือ่ออก

เดนิทางสู่ เมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK) 

….. น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเรคยาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) โดยเทีย่งบนิที ่

FI…. 

…… น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึเมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK) เมอืงหลวงของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมอืงหลวงทีต่ ัง้อยู่ใกลก้บัข ัว้โลกเหนือมากทีสุ่ด

โดยตัง้อยู่ไม่ไกลจากเสน้อารก์ติกเซอรเ์คิลมากนกั ....หลงัผ่านพธีิการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ย.....  

*** เวลาทีเ่มอืงเรคยาวคิชา้กว่าเมอืงออสโล 2 ชัว่โมง ** 

ค า่ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร เพือ่รบัประทานอาหารค า่ ... 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

ทีพ่กั PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรือเทยีบเท่า 

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


 

วนัท่ีสามของการเดินทาง          เรคยาวิค-วงกลมทองค า-อทุยานแห่งชาติธิงเวลลรี-์น ้าตกกูลลฟ์อส-น ้าพรุอ้นกเีซอร-์ฟลูดีร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่าน ชมความงามเหนือธรรมชาตไิอซแ์ลนดใ์นเสน้ทางทีช่ื่อว่าวงกลมทองค า (GOLDEN CIRCLE)  

ชมทศันียข์องทุ่งหญา้กบัทุ่งลาวา ฝูงแกะ ววั มา้ หากินอยู่ตามธรรมชาต ิ 

น าท่านชม อุทยานแห่งชาติธิงเรลลี ่(THINGVELLIER NATION PARK)ยูเนสโกได ้

ขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานทีแ่ห่งนี้มคีวามส าคญั

ในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซแ์ลนดโ์ดยรฐัสภาไดก่้อตัง้ขึ้นเมือ่ ค.ศ. 930 อทุยาน

แห่งนี้ต ัง้อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาติทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในไอซแ์ลนด ์ 

น าท่านชม น า้ตกกลูฟอสตร ์(GULLFOSS WATERFALL)เป็นน า้ตกทีม่ชีื่อเสยีงของ

ประเทศนี้ และชื่อนี้หมายความถงึ น า้ตกทองค า ถอืเป็นหนึ่งในความ

มหศัจรรยท์างธรรมระดบัโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม น า้พรุอ้นธรรมชาติ (GEYSIR)ซึง่มคีวามสูงของการพุ่ง 

180 ฟตุ ทุกๆ 7-10 นาท ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ICELAND HOTEL FLUDIR หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง     ฟลูดีร-์เสน้ทาง South Shore-น ้าตกเซลยาแลนสฟ์อสส-์หาดทรายสีด าน ้าตกสโกการฟ์อส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโจกุลซาลอน (JOKUSARLON)ใหท่้านไดช้มความสวยงามที่ 

ทะเลสาบธารน า้แขง็ 

โจกุลซาลอนหรือทะเลสาบแห่งนี้ เต็มไปดว้ยกอ้นน า้แขง็หรือไอซเ์บริก์ ขนาดต่างๆมากมาย

ในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทวัรไ์ม่

รวมค่าลอ่งเรือในทะเลสาบ)*.*.*. 

น าท่านชมความสวยงามของเรนิส

ฟายาร่า (REYNISFJARA BEACH) ซึง่เป็นลกัษณะภูเขา

เลก็ๆ ทีเ่กิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัขึ้นกลางแม่น า้

ธรรมชาต ิชม หาดทรายสดี า ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิสดี าและเมด็

ทรายรวมทัง้แนวหนิบะซอลล ์รูปทรงเหมอืนแท่งออรแ์กนใน

โบสถ ์บริเวณแถบนี้ เต็มไปดว้ยบรรดานกต่างๆ เช่น นกแกว้ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน 

 น าท่าน ขบัรถสโนวโ์มบวิ *.*.*. รวมค่าชดุและอุปกรณ์เรียบรอ้ย *.*.*.  

เทีย่ง รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางเสน้ทางสาย SOUTH SHORE ไอซแ์ลนดม์ชีื่อชื่อเสยีง

ในเร่ืองของการคน้พบพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลงังานทีถู่กน ามาใช ้



ทดแทนเชื้อเพลงิ ท าใหป้ระเทศแห่งนี้ไดร้ ับ้กายกย่องใหเ้ป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ ทศันียภ์าพสองขา้งทางเต็มไปดว้ยฟารม์ปศุสตัว ์เป็น

ระยะๆ และ ภูเขาไฟเฮกลา (HEKLA) ทีม่คีวามสูง 1,491 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  

น าท่าน ถ่ายรูปกบัน า้ตกเซลยาแลนศฟ์อสส ์ (SELJALANSFOSS) ซึง่

มคีวามสูง 60 เมตร  …จากนัน้น าท่านชมน า้ตก สโกการฟ์อสส ์

(SKOGARFOSS) ม ีความสูงถงึ 62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบลอ้มไป

ดว้ยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซึง่ท่านจะประทบัใจอย่างแน่นอน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั HELLA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง        สโคการฟ์อสล-์อทุยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน-Hnappavellir 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ชมภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (EYJAFJALLAJÖKULL) ภูเขาที่

โด่งดงัมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปจัจบุนัที่

สถานที่ท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วต่างพากนัมา

ชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั.... 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเรคยาวคิ 

(REYKJAVIK).... 

จากนัน้น าท่าน ชมเพอรแ์ลน (PERLAN)สถานทีท่ี่มเีอกลกัษณ์โดดเด่น และเป็นสญัลกัษณ์

ของเมอืงเรคจาวกิ เนื่องจากตัง้อยู่บนเนินเขามคีวามสูงเท่ากบัอาคาร 5 ชัน้จากพื้นดนิ 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาด

ใหญ่ดา้นบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกครึ่งวง ตัง้อยู่บนฐานทีค่ลา้ยถงัน า้ขนาดใหญ่ 4 ฐาน ทีม่องเหน็ไดใ้นระยะไกล

โดดเด่น PERLAN ในภาษาไอซแ์ลนด ์ตรงกบัภาษาองักฤษว่า THE PEARLที่

แปลว่า อ่าว ซึง่การสรา้งสถานที่แห่งนี้จะใหห้มายถงึว่าเป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวเรคจา

วกิ  

จากนัน้น าท่านชมโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์

ยา (HALLGRIMSKIRKJA 

CHURCH) เป็นโบสถน์ิยายลูเทอร์

แลนด ์มคีวามสูง 73 เมตร ใชจ้ดัพธิทางศาสนาที่ส  าคญัของเทศ 

ดา้นหนา้จะมอีนุสาวรียข์อง เลฟรอ์รีิกสนั เป็นคนแรกของชาวนอสร ์   

ทีไ่ปเหยยีบดนิแดนอเมริกาเหนือและกรีนแลนดด์ว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่าน ชมบ่อน า้รอ้นบลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือทะเลสาบสฟ้ีา สถานที่ท่องเที่ยวเพือ่สุขภาพระดบัโลก เป็น

บ่อน า้รอ้นทีเ่ต็มไปดว้ยแร่ธาตมุากมาย อาทเิช่น ซลิกิา, พชืทะเล, โคลนซลิกิา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตสัเซยีม,แคล

เซีย่ม, ซลัเฟต, คลอรีน, คารบ์อนไดออกไซต ์และในบ่อยงัมเีกลอืแร่ซึง่ช่วยใหท่้านผ่อนคลายและรกัษโรคที่เกี่ยวกบั

ผวิหนงัไดอ้กีดว้ย ใหท่้านไดอ้สิระกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชดุว่ายน า้และหมวกคลุมผมไปดว้ย

ส าหรบัการแช่น า้) *.*.*. ( ราคาทวัรร์วมอาบน า้พรุอ้นไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HELLA HOTEL หรือเทยีบเท่า 



วนัท่ีหกของการเดินทาง     เรคยาวิค-ล่องเรือชมปลาวาฬ-โคเปนเฮเกน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือ เพือ่น าท่าน ลอ่งเรือชมความน่ารกัของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)  

ทีอ่าศยัอยู่ตามธรรมชาต ิชมเหล่าปลาวาฬที่มอียู่มากมายตามธรรมชาต ิใหท่้านไดใ้กลช้ิด เพลดิเพลนิ และ

ประทบัใจในความน่ารกัของปลาวาฬทีจ่ะมาว่ายวนอยู่ใกลช้ิดกบัท่านตลอดการเดนิทาง <<ใชเ้วลาประมาณ 3 

ชัว่โมง>> 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK)..เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์

……… น. ออกเดนิทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) โดยเทีย่งบนิที่ FI........ 

……… น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงโคเปนเฮเกน  

*.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั SCANDIC HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง   โคเปนเฮเกน (เดนมารก์) - ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

…น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ 

13.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่กลบัสู่ ประเทศไทย โดยการการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG951 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  ประเทศไทย 

06.20 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิ์ภาพ 

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

หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้นี้ทางบริษทัฯจะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

28 ม.ค.-4 ก.พ. 

4-11 ก.พ. / 18-25 ก.พ. /25 ก.พ.-4 มี.ค. 

3-10 พ.ย. / 17-24 พ.ย.  

24 พ.ย.-1 ธ.ค. / 1-8 ธ.ค. / 8-15 ธ.ค. 

119,999.- 
45,000.- 

25 ธ.ค. – 1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 129,999.- 
 



อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่าตัว๋เครื่องบนิภายใน 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

5. ค่าวซี่า 

6. ค่าทปิ 

7. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

8. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

9. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

10. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

11. ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 
 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการ

ขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัิวีซ่าได ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท า

หนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการ

ยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของ

ทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

8. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ... 

 



**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

หมายเหตุ  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 20.- 

วนัก่อนการเดนิทาง  

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ 

ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทาง

เป็นส าคญั…. 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดท้กุรณี มากกว่า 1 เดอืนก่อนวนัเดนิทาง ยดึช าระค่ามดัจ าท ัง้หมด 

• ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดท้กุกรณี 1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เก็บค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา 

ทวัร ์( หมายเหต ุ- ผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบริษทัระบุขอ้ความบางอย่างในนัน้

ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ) 

เงือ่นไขวซี่า  

- กรณีผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการอนุมตัิวซี่าจากสถานทูตนัน้ๆ ทางบริษทัจะไม่มกีารคืนค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริษทัทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

ไวแ้ลว้ ใดๆทัง้สิ้น 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบั 

ทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 



หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง 

และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่

คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน(ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางใน

คณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้

ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุ 

งาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ

ไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทน

ของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า 

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง

เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯเป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่ง

อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึ

ผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลา 

เลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่น

วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 



• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากท่าน 

ออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลา 

ระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้

แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทน
ประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่ งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วม
เดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไว้วางใจ 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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