
 

 

ไอซแ์ลนด ์มหศัจรรย ์8 วนั 

วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน้ (เดนมารค์) - เรกยาวิค (ไอซแ์ลนด)์  

22.30 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมู ิCheck-in เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย D10-19  

วันที ่2 โคเปนเฮเกน้ – กรุงเรคยาวิก – โบสถฮ์ัลลก์รีมสคิรค์ยา - คอนเสิรต์ฮอลล ์  

00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 950  

06.35 น. ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั การเขา้สู่กลุ่มประเทศเชงเกน้  (Schengen Visa) 

จะทาํการตรวจคนเขา้เมือง ณ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั 

 

 ระหว่างรอเท่ียวบินต่อไป นาํคณะไปเท่ียวชมกรุงโคเปนเฮเกน้ เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสดุในโลก 

ประเทศท่ีมีความสขุท่ีสดุอนัดบั 2 ของโลก 

ผูค้นต่างขนานนามวา่เป็นเมืองในเทพนิยายนกัท่องเท่ียวต่างแวะถ่ายรูปกบั 

เดอะลติเติล้เมอรเ์มด รูปป้ันเงือกนอ้ยสรา้งจากนิทานของฮนัส ์ ครสิเตียน แอนเดอรเ์ซน 

นํ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับตุรชายท่ีรว่มสรา้งเกาะซีแลนดข์ึน้มา 

วังอมาเลียนบอรก์ (จากดา้นนอก) ท่ีประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ 

นิวเฮ้าส ์ เขตยา่นท่าเรือท่ีมีอาคารบา้นเรือนตัง้แต่ยคุครสิต ์ ศตวรรษท่ี 17 เรียงราย 

เดินเล่นบนถนนสตรอยก ์แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมือง  

 

11.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น  

13.10 น. บินสู่กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์ โดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร ์

(ใชเ้วลาในการบินประมาณ 3.15 ชั่วโมง) 

 

15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควนั) เน่ืองจากมีควนัไอนํา้ท่ีพวยพุ่งขึน้มาจากบ่อนํา้รอ้น 

นอกจากนีย้งัมีตาํนานไวกิง้โบราณ ท่ีมีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนีม้าก่อน 

รถรอรบัคณะแลว้เดินทางสู่กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงอนังามสงา่ของชาวไอซแ์ลนด ์

 

 เท่ียวชมเมืองเรคยาวกิ (Reykjavik) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งศิลปะ ประวตัิศาสตร ์

และวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ อาทิ คอนเสิรต์ฮอลลฮ์ารป์า (Harpa) และโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา 

(Hallgrímskirkja) ผูท่ี้มีความหลงไหลในทศันศิลป์ จะไดช้มรูปป้ันท่ีน่าประทบัใจมากมาย 

ทัง้ประติมากรรมและศิลปะตามทอ้งถนนทั่วเมืองเรคยาวิก บา้นเฮิปดิร ์ (Höfði House) 

 



 

เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตรท่ี์มีความสาํคญัระดบันานาชาติ 

เขตยา่นท่าเรือเกา่ท่ียงัคงกล่ินอายของวิถีชวีิตของผูค้น 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะพกั Hilton Reykjavik Nordica hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  

วันที ่3 โกลเด้นเซอรเ์คิล – นํ้าตกกูลลฟ์อสส ์– นํ้าพุร้อนเกยซ์ีร ์– ซิงเควลลีร ์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

09.00 น. นาํเท่ียวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซแ์ลนด ์ ในเสน้ทางวงกลมทองคาํ หรือ 

Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญา้ตดักบัทุง่ลาวา มีฝงูแกะ, ววั และมา้ไอซแ์ลนด ์

หากินอยู่ตามธรรมชาติ 3 สถานท่ีสาํคญัท่ีไมค่วรพลาดชม 1. นํา้ตกกลูลฟ์อสส ์

หรือไนแองการา่แห่งไอซแ์ลนด ์ ถือเป็นนํา้ตกท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของประเทศ 2. 

นํา้พรุอ้นธรรมชาติเกยซ์รี ์นํา้พรุอ้นท่ีน่ีพวยพุ่งขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุ ๆ 7-10 นาที  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย 3. นาํท่านชมสถานท่ีสาํคญัในประวตัิศาสตรข์องชาติคือ ซงิเควลลีร ์ (Þingvellir) 

อทุยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์ และมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 

เป็นรอยเชื่อมระหวา่งทวีปยเูรเซยี และทวีปอเมรกิาเหนือ 

สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยูต่รงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn 

ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุในไอซแ์ลนด ์ เป็นจดุกาํเนิดดา้นประวตัศิาสตร ์

และดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจดุท่ีมีรอยเล่ือนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร 

เดินทางกลบัสู่เรคยาวิก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะพกั Hilton Reykjavik Nordica hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  

วันที ่4 South Shore – นํ้าตกสโกการ ์– นํ้าตกเซลยาลันน ์– หมู่บ้านวิก - หาดทรายดาํ  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

09.00 น. ท่องเท่ียวเสน้ทางแสนสวย South Shore 

ประเทศไอซแ์ลนดม์ชีื่อเสียงในเร่ืองของการคน้พบพลงังานความรอ้นใตพิ้ภพ 

ซึ่งเป็นพลงังานท่ีถกูนาํมาใชท้ดแทนเชือ้เพลิง 

ทาํใหป้ระเทศแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองท่ีไรม้ลพิษ 

นอกจากนีพ้ลงังานดงักล่าวยงัถกูนาํมาใชใ้นดา้นสาธารณปูโภคอีกดว้ยทศันียภาพสองขา้ง

 



 

ทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศสุตัว ์ มีภเูขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหงา่นเป็นฉากหลงั 

และเป็นภเูขาไฟท่ียงัมีการปะทอุยู่ตลอดเวลา แวะถ่ายรูปกบันํา้ตกเซลยาแลนส ์

(Seljalansfoss) มคีวามสงู 60 เมตร และนํา้ตกอีกแห่งหน่ึงคอื สโกการ ์ (Skogarfoss) 

มีความสงู 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของนํา้ตกท่ีเป็นธรรมชาต ิ

โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และหบุเหว เดินทางต่อสู่หมู่บา้นวิก (Vik) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย หมู่บา้นวกิ (VIK) หมู่บา้นเล็ก ๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ ชมหาดทรายสีดาํ 

เต็มไปดว้ยเม็ดกรวดทรายสีดาํสนิท จนชาวไอซแ์ลนดเ์รียกกนัวา่ Black Sand Beach 

อนัเกิดจากการสกึกรอ่นของหินลาวา และแนวแท่งหินบะซอลต ์

ท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งบนโลกนี ้ เหมาะแก่การบนัทึกภาพ 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในแต่ละฤด ูเดินทางสู่อทุยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล ์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะพกั Hotel Klauster *** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  

วันที ่5 ขับสโนโมบิลบนธารนํา้แข็ง – โจกุลซารล์อน – ไอซเ์บิรก์ - เซลฟอสส ์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

09.00 น. เดินทางสู่โจกลุซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนํา้แข็ง 

สถานท่ีท่องเท่ียวไฮไลทท่ี์สดุของไอซแ์ลนด ์

รูจ้กักนัเป็นอย่างดวี่าเป็นทะเลสาบธารนํา้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ 

ภเูขานํา้แข็งขนาดมหึมา เรียงรายโผล่พน้พืน้นํา้ในทะเลสาบ 

ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กดิสีสนัสวยงามท่ีมอียู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลกนี ้ ไดมอนดบี์ช 

ใหท่้านไดแ้อคชั่นเก๋ ๆ ไปกบักอ้นนํา้แขง็ขนาดใหญ่ท่ีแตกตวัและล่องลอยสู่ชายหาด 

พืน้ท่ีทัง้หมดนีอ้ยูใ่นเขตของธารนํา้แข็งชื่อ  VATNAJOKULL มีขนาด 8,100 ตร.กม. 

เท่ากบัธารนํา้แขง็ทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั และขนาดความหนาเฉล่ีย 400 เมตร ถงึ 

1,000 เมตร  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านสนกุกบักิจกรรมเป็นประสบการณท่ี์ไม่เหมือนใครนั่นคือ 

“ขบัสโนวโ์มบิลตะลยุธารนํา้แข็ง” 

หลายประเทศในสแกนดเินเวยีท่านอาจเคยสมัผสัประสบการณนี์ ้

แต่เป็นการขบัไปบนทะเลสาบท่ีเกาะตวัจนกลายเป็นนํา้แขง็ 

 



 

หรือในแม่นํา้ท่ีเย็นจดัจนกลายเป็นนํา้แข็ง แม ้ แต่ทุ่งหิมะท่ามกลางป่าสน 

แต่ท่ีไอซแ์ลนดนี์ค้ือธารนํา้แขง็ขนาดยกัษ์ท่ีไม่เคยละลาย 

เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์ไม่ควรพลาด แลว้เดินทางกลบัสู่เมืองเซลฟอสส ์

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นาํคณะพกั HOTEL SELFOSS **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั   

วันที ่6 เซลฟอสส ์- คริซูวกิ แห่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ - อาบนํ้าแร่บลูลากนู   

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

09.00 น. เดินทางสู่ครซิวูิก เป็นแหล่งพลงังานความรอ้นใตด้นิ 

เกิดจากความรอ้นของภเูขาไฟในคาบสมทุรเรกยาเนส 

ปะทคุวามรอ้นจากใตด้ินเป็นพลงังาน มีทัง้ปล่อง และบ่อนํา้พรุอ้น ท่ียงัเป็นธรรมชาต ิ

ก่อนท่ีจะเดินทางเขา้สู่บลลูากนู สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดง่ดงัระดบัโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย กิจกรรมท่ีทกุท่านรอคอยไดแ้ก ่ “บลลูากนู” บ่อนํา้แรร่อ้นและสปาท่ีโด่งดงัระดบัโลก 

สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพการนัตีโดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญระดบัโลก นกัท่องเท่ียวกว่า 95% 

ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานท่ีแห่งนี ้ บ่อนํา้แรธ่รรมชาติของบลลูากนู 

เป็นส่ิงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ หลงัจากท่ีมีการวิจยัว่านํา้แรนี่ด้ตี่อผิวพรรณ 

โดยมีแรธ่าตท่ีุเป็นองคป์ระกอบหลกัคือ ซิลิดคน สาหรา่ยทะเล และเกลือธรรมชาต ิ

โดยรกัษาความรอ้นในนํา้แรนี่อ้ยูท่ี่ 37-39 องศาเซลเซียส  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นาํคณะพกั KEFLAVIK HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที ่7 สนามบนิเคฟลาวิก – สนามบนิอาลนัดา้ (สต็อกโฮลม์) - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ  

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

05.45 น. Check-out คณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิ เพ่ือเตรียมตวัออกเดินทางกลบั   

07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Iceland Air เท่ียวบินท่ี FI 

306 

 

11.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อาลนัดา้ รอเปล่ียนเท่ียวบิน  

14.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 963 เทีย่วบนิแวะภูเกต็  

วันที ่8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  



 

10.05 น. นาํท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

หมายเหต ุ

ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์ 45 วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตั๋วเคร่ืองบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมท่ีพกั, รา้นอาหาร 

สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณอ์าทิ การยกเลิกเท่ียวบิน,การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเท่ียวบิน 

(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ทาํใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ 

ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัรม์ีสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องท่าน 

การซือ้ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย ทางบรษิัททวัรม์ีขอ้ตกลงในการเหมาจา่ยราคาพิเศษ โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขท่ีผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆกาํหนด 

เมื่อท่านไดจ้่ายค่าทวัรม์าแลว้ ถือว่าท่านยอมรบัคา่ใชจ้า่ยเหล่านีแ้ละไม่สามารถเรียกรอ้งสิทธ์ิในการไม่ใชบ้รกิารใดๆได ้ 

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็อายุ 4-11 
ปี (เสรมิเตยีง) 

เดก็อายุ 4-11 
ปี 

(ไมเสรมิเตยีง) 
พกัหอ้งเดีย่ว ไม่ใชต้ัว๋หกัคนื 

05-12 มิถนุายน 
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 สิงหาคม 
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 ตุลาคม 
2655 

139,000 125,000 111,500 15,000 บาท -30,000/-
22,500 

23-30 ตุลาคม 
2565 

139,000 125,000 111,500 15,000 บาท -30,000/-
22,500 

 

สหภาพยโุรปเตรียมเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีฉีดวคัซีนป้องกนัโควิดครบโดสแลว้ เขา้ประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั โดยฉีดครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนั  

วคัซีนท่ีฉีดจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยองคก์ารยาแห่งสหภาพยโุรป หรือ EMA นัน่คือ Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & Johnson’s / (Sinopharm / Sinovac) 

 

ค่าทัวร์รวม 

✔ ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน้ (เดนมาร์ค) / สต็อกโฮลม์ (สวีเดน) – กรุงเทพฯ 



 

✔ ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทาง โคเปนเฮเกน้ - เรกยาวิค – สต็อกโฮลม์ 
✔ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศไอซ์แลนด ์(ยื่นผ่านประเทศเดนมาร์ค) 
✔ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั พกัห้องละ 2 ท่าน 
✔ ค่ารถปรับอากาศ นาํเท่ียวตามโปรแกรม 

16 ท่ีนัง่ ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไป 

27 ท่ีนัง่ ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่านขึ้นไป 

✔ หวัหนา้ทวัร์นาํคณะท่องเท่ียวตามโปรแกรม 
✔ ค่าบริการอาหารเชา้ / อาหารกลางวนั / ค ํ่า ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ี ขบัสโนวโ์มบิล / ล่องเรือไอซ์เบิร์ก โจกุลซาร์ลอน / บลูลากูนสปา 
✔ ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางและสุขภาพ (คุม้ครองโควิด-19) ในวงเงิน 1 ลา้นบาท 

 

ค่าทัวร์ไม่รวม 

🗷🗷 ค่าทาํ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถา้มี) 
🗷🗷 การกกัตวั 1 คืน หลงัจากวนัเดินทางกลบัเขา้ประเทศ (ถา้มี) 
🗷🗷 ค่าเขา้ชมท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ / ค่า excursion ท่ีไม่ไดร้ะบุ 
🗷🗷 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
🗷🗷 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

 

ข้ันตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์ 

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการจองทวัร์ พร้อมส่ง copy หนา้พาสปอร์ต เพื่อแจง้ความประสงคใ์นการร่วมเดินทาง 

โดยระบุรายละเอียดวนัเดินทางและจาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด เปิดรับจองทวัร์ล่วงหนา้ 90 วนัก่อนการเดินทาง 

ขั้นตอนท่ี 2 ทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่ามดัจาํ 65,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วนั  

ขั้นตอนท่ี 3 60 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัจะเตรียมการในการขอวีซ่า ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง (หากไดท้าํการจ่ายค่าธรรมเนียม    วีซ่าแลว้มีการยกเลิก 

ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าวีซ่าและค่าบริการอ่ืนๆคืนได)้ การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบิน หรือการเล่ือนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสายการบิน 

รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามท่ีสายการบินกาํหนด 

ขั้นตอนท่ี 4 ท่านชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 30 วนั หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือในวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯจะถือเป็นการยกเลิกโดยอตัโนมตัิ 

 

การยกเลิกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกาํหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นกัท่องเท่ียว พ.ศ. 2563" 

ใน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศหลกัเกณฑ ์

4. ในกรณีมีเหตุท่ีทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินทางไดเ้ฉพาะตวั ให้นกัท่องเท่ียวแจง้ความประสงคข์อรับเงินค่าบริการคืนจากผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียว 

เมื่อนกัท่องเท่ียวแจง้ความประสงคต์ามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวตอ้งจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเท่ียวในอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ถา้นักท่องเท่ียวแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวทราบ ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัท่ีนาํเท่ียว ให้คืนในอตัราร้อยละหน่ึงร้อยของเงินค่าบริการ 

 (2) ถา้นักท่องเท่ียวแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวทราบ ไม่นอ้ยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัท่ีนาํเท่ียว ใหค้ืนในอตัราร้อยละส่ีสิบของเงินค่าบริการ 

 (3) ถา้นักท่องเท่ียวแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเท่ียวทราบ นอ้ยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัท่ีนาํเท่ียว ไม่ตอ้งคืนเงินค่าบริการ 

 

 

ผูจ้ดัทวัร์ มีความประสงคท่ี์จะจดันาํท่านลูกคา้ท่ีตอ้งการออกไปเท่ียวต่างประเทศปลายทางท่ีมีความปลอดภยั ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใตว้ิถีท่องเท่ียวใหม่ (new normal) 

ซ่ึงการจดัไปยงัประเทศใน EU ในคร้ังน้ี เพราะผูจ้ดัเล็งเห็นว่าท่านลูกคา้สามารถไดไ้ปผ่อนคลาย ท่องเท่ียว ปลอดภยัต่อชีวิต ผูจ้ดัทวัร์ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจในการปรับตวัท่องเท่ียววิถีใหม ่

ท่ียงัมีกฏหมายของแต่ละประเทศยงัไม่เปิดกวา้งอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นอีกคร้ัง เป็นความพยายามท่ีจะสร้างการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นมาอีกคร้ัง 

จึงขอให้ท่านโปรดเขา้ใจในกฎเกณฑแ์ละยอมรับในส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยมไิดม้ีการแจง้ล่วงหนา้ 


