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 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

08.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเที่ยวบินที่ AY142 (08.05-15.35)  

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 12 h 30 บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เมืองที่มีพืน้ที่อยู่ทางภาคเหนือของฟินแลนด ์ขึน้ชื่อในการพัฒนา

ทางดา้นเทคโนโลยี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้น าท่านเดินทางสูท่ี่พกั 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Break Sokos Hotel Flamingo หรือเทยีบเท่า 
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 2 เมืองเรคยาวิค-ภูเขาคีรก์จูเฟล (Kirkjufell) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สนามบิน 
07.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเรคยาวิค โดย สายการบินฟินนแ์อร ์เที่ยวบินที่ AY 991 
09.25 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (Keflavík International Airport) เพื่อน าท่านสู ่เมืองเรคยา

วิค (Reykjavík) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เรียบรอ้ยแลว้   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ฝ่ังตะวันตกของไอซแ์ลนด ์(West Iceland) เพื่อน าท่านสู่ เมืองบอร์
การ์เนส (Borgarnes) น าท่าน ชื่นชมกับความสวยงามของ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่
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เสมือนเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณป์ระเทศไอซแ์ลนดเ์ลยก็ว่าได้ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยว 
และช่างภาพมืออาชีพจากทั่วโลกที่ต้องมาเยือน ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เพื่อให้ท่านได้
ถ่ายภาพความงดงามของที่นี่กลบัไปเป็นที่ระลึกเป็นภูเขาที่มีความสงูประมาณ 463 เมตรลอ้มรอบ
ไปดว้ยวิวทิวทศันส์ดุอศัจรรย์ ทัง้หาดทราย ชายทะเล และน า้ตก ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มี
ความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวที่จะมองเห็นภเูขาปกคลมุไปดว้ยหิมะสีขาวอิสระให้
ท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hótel Reykjavík Grand หรือเทยีบเท่า 
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      3 อุทยานแหง่ชาติธิงเวลลีร-์น ้าพรุ้อนกียเ์ซอร-์น ้าตกกูลลฟ์อสส-์ 
                                ขับรถสโนวโ์มบลิตะลุยหมิะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park)  อยู่ทางดา้น
ตะวันออกของเรคยาวิค  เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซแ์ลนด์ ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปีค.ศ. 1928 
ถกูขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ว่าใหเ้ป็นสถานที่อนัเป็นมรดกของชาวโลกในปี  
ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-
Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ ้า ล าธาร น ้าตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของ
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ประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กวา้งขึน้ในแต่ละปี พรอ้มชมร่องรอยอาคารรฐัสภาอนัเก่าแก่
ตัง้แต่ปี 930 อิสระใหท้่านถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านชม น ้าพุร้อนกีย์เซอร์ (Geysir) น า้พุรอ้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ไอซแ์ลนดม์ีความรอ้นประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึน้มาจากใตดิ้น ในอดีตน า้พรุอ้น สามารถ
พุ่งไดส้งูถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปัจจุบนัยงัสามารถพุ่งไดม้ากสดุที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 

นาทีนบัเป็นหนึ่งในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง 
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น าท่านชม น ้าตกกูลลฟ์อสส ์(Gullfoss)  หรือไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด์ ถือเป็นน า้ตกที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งของประเทศและยงัจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซแ์ลนดจ์ดัใหอ้ยู่ในเสน้ทาง “วงกลมทองค า” ที่ 
เมื่อผูม้าเยือนไอซแ์ลนดต์อ้งมาท่องเที่ยว ชื่อน า้ตกแห่ง Gullfoss มาจากค าว่า Gull ที่แปลว่า ทองค า 
และ Foss ที่แปลว่า น า้ตก เมื่อรวมกนัหมายถึง น า้ตกทองค า ถือเป็นหนึ่งในความม+หัศจรรยท์าง
ธรรมชาติระดบัโลกที่เกิดจากการละลายของธารน า้แข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งที่ความ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเก็บเก่ียวประสบการณก์ารท่องเที่ยวบนธารน า้แข็ง ดว้ยการขบัขี่รถสโนวโ์มบิลตะลยุไปในทุ่ง
น ้าแข็ง น ้าแข็งขนาดใหญ่ของธารน ้าแข็งลางโจกุล(Langjökull) ที่ใหญ่เป็นที่สองของประเทศ
ไอซแ์ลนด ์อย่างเต็มอ่ิมตลอด 1 ชั่วโมง (คนัละ 2 ท่าน พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกนัความหนาว, 
หมวกกนันอ็ค, ถงุมือ, รองเทา้บู๊ท)  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่ION Adventure Hotel หรือเทยีบเท่า 
(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชื่อโรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 
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     4 เคริด-กิจกรรมการข่ีม้า-น ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส-์น ้าตกสโกกาฟอสส-์ 
                                หมู่บ้านวิก-หาดทรายด า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายรูป เคริด (Kerid Crater ) ปากปล่องภูเขาไฟ ในสมยัโบราณเป็นร่องรอยปล่องภูเขา
ไฟที่ดบัแลว้มีน า้ท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน า้ขงัตัวอยู่ใตดิ้น เป็นลกัษณะภูมิ

ประเทศที่หาชมไดย้าก ปล่องภูเขาไฟ เคริด (The Crater Kerid) มีความกวา้ง 270 เมตร และความ
ลึกถึง 55 เมตร ที่นี่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี จะสงัเกตเห็นไดช้ัดว่าน า้ในทะเลสาบจะมีสีฟ้าชัดมาก
ตดักบัส ีดิน จากนัน้น าท่านสนกุสนานกบั กิจกรรมการขี่ม้า (Horse Riding) มา้ไอซแ์ลนด ์เรียกว่า 
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Icelandic horse เป็นหน่ึงในสายพนัธุท่ี์มีสายเลือดบริสทุธิ์ท่ีสดุในโลก เพราะไม่มีการผสมขา้มสาย
พนัธจ์ากที่อ่ืน (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท)ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม น ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส(์Seljalandfoss) น า้ตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็น
น า้ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซแ์ลนด ์เป็นส่วนหนึ่งของแม่น า้เซลย่าลนัดซ์่าซึ่งมีตน้ก าเนิดอยู่ใต้
ธารน า้แข็ง น า้ตกแห่งนีแ้มจ้ะค่อนขา้งแคบแต่มีจุดเด่นอยู่ที่ความสงู และนกัท่องเที่ยวสามารถเดิน

ลอดไปหลงัม่านน า้ตกได ้เป็นการเที่ยวชมน า้ตกที่ใหม้มุมองแปลกตาและน่าคน้หาต่างจากที่อ่ืนๆ  
จากนั้นชม น ้าตกสโกกาฟอสส์(Skogafoss) คือแลนดม์ารก์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
ไอซแ์ลนด ์นอกจากสโกกาฟอสสจ์ะเป็นน า้ตกที่มีชื่อเสียงที่สดุทางตอนใตข้องประเทศแลว้ ยังเป็น
น า้ตกที่สงูที่สดุ โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นน า้ตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ
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ไอซแ์ลนดอี์กดว้ย สโกกาฟอสสเ์ป็นน า้ตกขนาดใหญ่ มีน า้แรงและไอน า้ฟุ้งกระจายตลอดเวลา หาก
นักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาที่มีแดดส่องมาทางน า้ตกจะสามารถเห็นรุง้กินน า้อยู่ด้านหน้า
น า้ตกไดอ้ย่างชดัเจน บางครัง้หากโชคดีอาจไดเ้ห็นรุง้กินน า้สองชัน้ ซึ่งสวยงามและน่าประทบัใจมาก 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก(Vik) หมู่บา้นเล็กๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับ
ชายหาดที่สวยที่สดุในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บา้นที่มีฝนตกมากที่สดุในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้่าจะ
ไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สดุแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหศัจรรยท์ี่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชม เรยนิ์สฟายา
ร่า (Reynisfjara) เป็นหาดทรายด าที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซแ์ลนด ์และเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียง
ที่สดุในโลก ทรายสีด าที่ชายหาดแห่งนีเ้ป็นตะกอนเม็ดทรายสีด าที่เกิดจากการสกึกร่อนของหินลาวา 
และแนวหินบะซอลตท์ี่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนีม้ีความหนาแน่นและ
ทนทานต่อการแตกสลายผุพงั บริเวณนีเ้ป็นบริเวณที่คลื่นพัดแรง จะพดัเอาวตัถุที่มีความหนาแน่น
นอ้ยกว่าออกไป วตัถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพดัพาออกไปไดช้า้หรือยงัคงสะสมรวมตวักนั
อยู่ จนกลายเป็นชายหาดที่มีทรายสีด า 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Klaustur หรือเทยีบเท่า 
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    5 โจกุลซารล์อน-ถ า้น า้แข็งวัทนาโจกุล-Crystal Ice Cave-Diamond Beach 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม โจกุลซารล์อน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน า้แข็งอายุกว่า 1,000 ปีที่ใหญ่ที่สดุใน
ไอซแ์ลนด ์และใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ครอบคลมุพืน้ที่กว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาด
เท่ากบัธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกนั ที่นี่เคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรอ์นัโด่งดงัมาแลว้
หลายเรื่อง นอกจากที่นกัท่องเที่ยวจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกับภาพของก้อนน า้แข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมา
จ านวนมากที่ละลายลงมาจากภูเขาน า้แข็งดา้นบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารน า้แข็งขนาด

แปดพนักว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี ้
จากนัน้น าท่าน เขา้ชม ถ า้น ้าแข็งวัทนาโจกุล (Crystal Ice Cave Vatnajokull) 
Crystal Ice Cave Vatnajokull เป็นหนึ่งในถ า้น า้แข็งที่ไดร้บัการยอมรับว่างดงามตระการตามาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นถ า้ที่เกิดในทะเลสาบแช่แข็งทะเลสาบที่เกิดจากธารน า้แข็ง เบรดาเมรค์ูร ์
โจกุล(Breiðarmerkurjökull, Glacier) มีลักษณะเป็นถ ้าน า้แข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่งหนึ่งใน
ประเทศไอซแ์ลนด์ เป็น ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajokull National Park) 
อุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีปากถ ้าที่ เป็นปล่องน ้าแข็งสูง
ประมาณ22 ฟตุ แต่เนื่องจากสภาพอณุหภมูิที่ค่อนขา้งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ า้น า้แข็ง
จึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส าหรบัการเขา้ไปชม ความงดงามของถ า้
น า้แข็งนั้น ตอ้งอาศัยความปลอดภัยเป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาวคือช่วงที่เหมาะแก่การมาชม
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ความงามของถ า้น า้แข็งแห่งนีม้ากที่สุด น าท่านเขา้ชมความงดงามเหนือค าบรรยาย และถ่ายภาพ
ความงดงามตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่าน แวะถ่ายภาพกับ หาดไดมอนด์ (Diamond Beach)  หาดไดมอนด์ (Diamond 
Beach) เป็นแถบทรายสีด าที่อยู่ในที่ราบน ้าแข็งเบรดาเมรค์ูรซ์านดูรท์ี่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกุลซาลอนบนชายฝ่ังทางใตข้องประเทศไอซแ์ลนด์ ที่หาดไดมอนด์ ภูเขา
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น า้แข็งที่ปกคลุมทะเลสาบธารน า้แข็งโจกุลซาลอนถูกชะลา้งบนชายฝ่ัง  ท าใหเ้กิดความแตกต่าง
อย่างสิน้เชิงกบัทรายสีด าจากภเูขาไฟ อิสระใหท้่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองเฮลลา่ (Hella) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก Stracta Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 
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    6 กรุงเรคยาวิค-Blue Lagoon 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซแ์ลนด ์ซึ่งเป็น
เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสดุของโลก และมีอากาศท่ีบรสิทุธิ์ท่ีสดุในโลก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บลู ลากูน (Blue Lagoon) สถานที่อาบน า้แร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง
ที่สดุในโลก เป็นบ่อน า้รอ้นที่มีแรธ่าตตุ่างๆมากมาย ซึ่งช่วยรกัษาผิวพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง อิสระใหท้่าน
แช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้จากการเดินทาง (มีชุดว่ายน า้ใหเ้ช่าส าหรบัท่านที่
ไม่ไดเ้ตรียมไปเอง)  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้แวะถ่ายรูปและชมทิวทศันอ์นังดงามของคาบสมทุรเรคยาเนส (Reykjanes)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hótel Reykjavík Grand หรือเทยีบเท่า (จ านวน 2 คืน) 

    7 ล่องเรือชมวาฬ-กิจกรรมลา่แสงเหนือ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  

จากนัน้น าท่านท ากิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการล่องเรือชมวาฬกลางทะเล ซึ่งท่านมีโอกาสเห็นวาฬ
มิงค ์สงูถึง 98.2% น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ ซึ่งเป็นกิจกรรมอนัเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวในการ
ดปูลาวาฬแบบธรรมชาติ 
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*** ทัง้นีก้ารล่องเรือชมปลาวาฬนัน้ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนัเป็นหลกั ทางบรษิัทตอ้งขอ
สงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้ น าท่านออกลา่แสงเหนือ โดยปรากฏการณแ์สงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA 

BOREALIS) เป็นปรากฏการณท์ี่ เกิดขึน้ตามธรรมชาติในเขตบรเิวณขัว้โลกเหนือในกลุม่ประเทศที่
อยู่ในเขตอารก์ติก เซอรเ์คิล โดยมีประเทศ ไอซแ์ลนด ์รวมอยู่ ดว้ย และถือเป็นปรากฎการณท์ี่เห็นได้
ยาก ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มกัจะพบเห็นไดท้ั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจาก
ช่วงชัน้บรรยากาศ โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกนัยายน  – 
กลางเมษายน ของทกุปี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hótel Reykjavík Grand หรือเทยีบเท่า 
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     8 สนามบนิเฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์-ช้อปป้ิงบรเิวณถนนเอสปลานาดิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สนามบิน 
10.15 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินนแ์อร ์เที่ยวบินที่ AY 992 
15.40 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์

*** เวลาทีเ่ฮลซิงกิเร็วกว่าเมืองเรคยาวิก 3 ชั่วโมง *** 
จากนัน้อิสระใหท้่าน ชอ้ปป้ิงบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินส าหรบันกัชอ้ป
ที่ตอ้งไม่พลาดมาเยือน เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองซึ่งมีทัง้สินคา้พืน้เมือง จากนัน้อิสระใหท้่าน ช้
อปป้ิงบรเิวณหา้งสรรพสินคา้สต๊อกแมนน ์ หา้งใหญ่ที่สดุในสแกนดิเนเวีย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mestari หรือเทยีบเท่า 
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     9 เฮลซิงกิ (ฟินแลนด ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 อิสระใหท้่านพกัผ่อนอิรยิาบถตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สนามบิน 
13.55 น. ออกเดินทางจากเมืองเฮลซิงกิ กลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY141 (13.55-06.25+1) ใชร้ะยะเวลา

ในการเดนิทางประมาณ 11 h 30 min บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

     10 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
15-24 ตุลาคม 2566 209,999.- 209,999.- 32,000.- 

26 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 215,999.- 215,999.- 32,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้ และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 20 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 23 กิโลกรัม)  จ ากดักระเป๋าท่านละ 1 ใบเท่านัน้ 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7% และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถกูตอ้ง 

จะตอ้งบวกภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ 
จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า
ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปคนขบัรถในยโุรป และ ทิปหวัหนา้ทวัร ์60 ยูโร/ท่าน/ทิป 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 80,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
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2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
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บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ หรือตั๋วโปรโมชั่น) หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–59 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
4. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

5. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า
มัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้
ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน
การเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 
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6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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