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วันที�  1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – 
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ค) - 
เรกยาวิค (ไอซ์แลนด์)

วันที�  2 
โคเปนเฮเก้น – กรุงเรคยาวิก –
โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - 
คอนเสิ ร์ตฮอลล์

00.55 น.     ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารค์ 

                   โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 950

06.35 น.      ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั การเขา้สูก่ลุ่มประเทศ
                   เชงเก้น (Schengen Visa) จะทําการตรวจคนเขา้เมอืง 

                   ณ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั
                   ระหวา่งรอเที�ยวบนิต่อไป นาํคณะไปเที�ยวชมกรงุโคเปนเฮเก้น 

                   เป�นเมอืงที�นา่อยูที่�สดุในโลก ประเทศที�มคีวามสขุที�สดุอันดบั 2

                   ของโลก ผูค้นต่างขนานนามวา่เป�นเมอืงในเทพนิยายนักท่องเที�ยว
                   ต่างแวะถ่ายรูปกับ เดอะลิตเติ�ลเมอรเ์มด รปูป�� นเงือกน้อยสรา้งจาก
                   นิทานของฮันส ์ครสิเตียน แอนเดอรเ์ซน นํ�าพุเกฟ�ออน เทพธดิา
                   ผูเ้สยีสละกับบุตรชายที�รว่มสรา้งเกาะซแีลนดข์ึ�นมา
                   วงัอมาเลียนบอรก์ (จากดา้นนอก) ที�ประทับในฤดหูนาวของราชวงศ์
                   แหง่เดนมารก์ นวิเฮ้าส ์เขตยา่นท่าเรอืที�มอีาคารบา้นเรอืนตั�งแต่
                   ยุคครสิต์ ศตวรรษที� 17 เรยีงราย เดนิเล่นบนถนนสตรอยก์ 

                   แหล่งชอ้ปป�� งชื�อดงัของเมอืง 

11.00 น.       ออกเดินทางกลับสูส่นามบนิโคเปนเฮเก้น
13.10 น.       บนิสูก่รุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิ
                   ไอซแ์ลนด์แอร ์(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 3.15 ชั�วโมง)

15.25 น.      ถึงสนามบนิเคฟลาวกิ (อ่าวแหง่ควนั) เนื�องจากมคีวนัไอนํ�าที�
                   พวยพุง่ขึ�นมาจากบอ่นํ�ารอ้น นอกจากนี�ยงัมตํีานานไวกิ�งโบราณ 

                   ที�มหีลักฐานแสดงถึงการปกครองดนิแดนแถบนี�มาก่อน รถรอรบั
                   คณะแล้วเดินทางสูก่รุงเรคยาวกิ เมอืงหลวงอันงามสง่าของ
                   ชาวไอซแ์ลนด ์

                   เที�ยวชมเมอืงเรคยาวกิ (Reykjavik) เมอืงที�เต็มไปดว้ยเสน่ห์
                   แหง่ศิลปะ ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมที�นา่สนใจ อาทิ 

                   คอนเสริต์ฮอลล์ฮารป์า (Harpa) และโบสถ์ฮัลล์กรมีสคิรค์ยา    
                   (Hallgrímskirkja) ผูที้�มคีวามหลงไหลในทัศนศิลป� จะไดช้มรปูป�� น
                   ที�นา่ประทับใจมากมาย ทั�งประติมากรรมและศิลปะตามท้องถนน
                   ทั�วเมอืงเรคยาวกิ บา้นเฮิปดริ ์(Höfði House) เป�นหนึ�งในแหล่ง   

                   ท่องเที�ยวทางประวติัศาสตรที์�มคีวามสาํคัญระดบันานาชาติ 

                   เขตยา่นท่าเรอืเก่าที�ยงัคงกลิ�นอายของวถีิชวีติของผูค้น
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นาํคณะพกั Hilton Reykjavik Nordica hotel **** 

                    หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

22.30 น.     พรอ้มคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ 
                   Check-in เคาน์เตอรส์ายการบินไทย D10-19



08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.     นําเที�ยวชมความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซแ์ลนด์ 
                  ในเส้นทางวงกลมทองคํา หรอืGolden Circle ทัศนียภาพ
                  ของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, ววั และม้าไอซแ์ลนด์
                  หากินอยู่ตามธรรมชาติ 3 สถานที�สาํคัญที�ไม่ควรพลาดชม 

                  1. นํ�าตกกูลล์ฟอสส์ หรอืไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด์ ถือเป�น
                  นํ�าตกที�มีชื�อเสียงแหง่หนึ�งของประเทศ
                  2. นํ�าพุรอ้นธรรมชาติเกย์ซรี ์นํ�าพุรอ้นที�นี�พวยพุ่งขึ�นสูงกวา่ 
                  180 ฟุต ทุก ๆ 7-10 นาที 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย.           3. นําท่านชมสถานที�สาํคัญในประวติัศาสตรข์องชาติคือ    

                  ซงิเควลลีร ์(Þingvellir) อุทยานแหง่ชาติแหง่แรกของ
                  ไอซแ์ลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) 

                  เป�นรอยเชื�อมระหวา่งทวปียูเรเซยี และทวปีอเมรกิาเหนือ 

                  สถานที�แหง่นี�ตั�งอยู่ตรงรอยแยกของหบุเขากับทะเลสาบ 

                  Þingvallavatn ซึ�งเป�นทะเลสาบตามธรรมชาติที�ใหญ่ที�สุดใน 

                  ไอซแ์ลนด์ เป�นจุดกําเนิดด้านประวติัศาสตร ์และด้านธรณีวทิยา
                  เพราะเป�นจุดที�มีรอยเลื�อนของโลก เป�นระยะทาง
                  หลายหมื�นกิโลเมตร เดินทางกลับสู่เรคยาวกิ
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําคณะพัก Hilton Reykjavik Nordica hotel หรอืเทียบเท่า
                   ในระดับเดียวกัน
 **Activities “ล่าแสงเหนือ” (Aurora Hunting) นาํคณะไปหาประสบการณ์
ที�แปลกใหม่ด้วยการออกเดินทางสู่ base station จุดที�ท่านมีโอกาสที�จะได้
พบกับปรากฏการณ์แสงเหนือที�โด่งดัง**

วันที�  3 
โกลเด้นเซอร์เคิล – นํ�าตกกูลล์ฟอสส์ – 
นํ�าพุร้อนเกย์ซีร์ – ซิงเควลลีร์ -
ล่าแสงเหนือ



วันที�  4 
SOUTH SHORE – นํ�าตกสโกการ์ – 
นํ�าตกเซลยาลันน์ – หมู่ บ้านวิก - 
หาดทรายดํา

08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.     ท่องเที�ยวเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนดม์ี
                  ชื�อเสยีงในเรื�องของการค้นพบพลังงานความรอ้นใต้พภิพ ซึ�งเป�น
                  พลังงานที�ถกูนํามาใชท้ดแทนเชื�อเพลิง ทําใหป้ระเทศแหง่นี�ได้รบั
                  การยกยอ่งใหเ้ป�นเมอืงที�ไรม้ลพษิ นอกจากนี�พลังงานดังกล่าว
                  ยงัถกูนํามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ยทัศนียภาพสองขา้ง
                  ทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศุสตัว ์มภีเูขาไฟ Eyjafjallajokull 

                  เดน่ตระหง่านเป�นฉากหลัง และเป�นภเูขาไฟที�ยงัมกีารปะทอุยู่
                  ตลอดเวลา แวะถ่ายรปูกับนํ�าตกเซลยาแลนส ์(Seljalansfoss) 

                  มคีวามสงู 60 เมตร และนํ�าตกอีกแหง่หนึ�งคือ สโกการ ์

                  (Skogarfoss) มคีวามสงู 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงาม
                  ของนํ�าตกที�เป�นธรรมชาติ โอบล้อมไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา 
                  และหบุเหว เดนิทางต่อสูห่มูบ่า้นวกิ (Vik)

12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย             หมูบ่า้นวกิ (VIK) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ทางใต้ของไอซแ์ลนด์ 

                   ชมหาดทรายสดีาํ เต็มไปดว้ยเมด็กรวดทรายสดีาํสนิท 

                   จนชาวไอซแ์ลนดเ์รยีกกันวา่ Black Sand Beach 

                   อันเกิดจากการสกึกรอ่นของหนิลาวา และแนวแท่งหนิบะซอลต์ 

                   ที�มอียูเ่พยีงไมกี่�แหง่บนโลกนี� เหมาะแก่การบนัทึกภาพ ทั�งนี�ขึ�น
                   อยูกั่บสภาพภมูอิากาศในแต่ละฤด ูเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาติ
                   สเกฟตาเฟลล์ 

19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําคณะพกั Hotel Klauster *** 

                    หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.     เดินทางสู่โจกุลซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนํ�าแข็ง 

                  สถานที�ท่องเที�ยวไฮไลท์ที�สุดของไอซแ์ลนด์ รูจ้ักกันเป�นอย่างดี
                  วา่เป�นทะเลสาบธารนํ�าแข็งที�ใหญ่ที�สุดในประเทศ ภูเขานํ�าแข็ง
                  ขนาดมหมึา เรยีงรายโผล่พ้นพื�นนํ�าในทะเลสาบ ยามกระทบ
                  แสงแดดก่อใหเ้กิดสีสันสวยงามที�มีอยู่เพียงไม่กี�แหง่ในโลกนี� 
                  ไดมอนด์บีช ใหท่้านได้แอคชั�นเก๋ ๆ ไปกับก้อนนํ�าแข็งขนาดใหญ่
                  ที�แตกตัวและล่องลอยสู่ชายหาด พื�นที�ทั�งหมดนี�อยู่ในเขตของ
                  ธารนํ�าแข็งชื�อ  VATNAJOKULL มีขนาด 8,100 ตร.กม. เท่ากับ
                  ธารนํ�าแข็งทั�งหมดในทวปียุโรปรวมกัน และขนาดความหนา
                  เฉลี�ย 400 เมตร ถึง 1,000 เมตร 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย            นาํท่านสนุกกับกิจกรรมเป�นประสบการณ์ที�ไม่เหมือนใครนั�นคือ
                  “ขับสโนวโ์มบิลตะลุยธารนํ�าแข็ง” หลายประเทศในสแกนดิเนเวยี
                  ท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี� แต่เป�นการขับไปบน
                  ทะเลสาบที�เกาะตัวจนกลายเป�นนํ�าแข็ง หรอืในแม่นํ�าที�เย็นจัด
                  จนกลายเป�นนํ�าแข็ง แม้ แต่ทุ่งหมิะท่ามกลางป�าสน 

                  แต่ที�ไอซแ์ลนด์นี�คือธารนํ�าแข็งขนาดยักษ์ที�ไม่เคยละลาย 

                  เป�นอีกหนึ�งประสบการณ์ที�ไม่ควรพลาด แล้วเดินทางกลับสู่
                  เมืองเซลฟอสส์
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําคณะพัก HOTEL SELFOSS **** 

                   หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
**Activities “ล่าแสงเหนือ” (Aurora Hunting) นาํคณะไปหาประสบการณ์ที�
แปลกใหม่ด้วยการออกเดินทางสู่ base station จุดที�ท่านมีโอกาสที�จะได้พบ
กับปรากฏการณ์แสงเหนือที�โด่งดัง**

วันที�  5
ขับสโนโมบิลบนธารนํ�าแข็ง  –
โจกุลซาร์ลอน  – ไอซ์เบิร์ก   -
เซลฟอสส์  -  ล่าแสงเหนือ



วันที�  6
เซลฟอสส์  -  คริ ซูวิก  
แห่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
อาบนํ�าแร่บลูลากูน  

08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.     เดินทางสู่ครซูิวกิ เป�นแหล่งพลังงานความรอ้นใต้ดิน เกิดจาก
                  ความรอ้นของภูเขาไฟในคาบสมุทรเรกยาเนส ปะทุความรอ้น
                  จากใต้ดินเป�นพลังงาน มีทั�งปล่อง และบ่อนํ�าพุรอ้น ที�ยังเป�น
                  ธรรมชาติ  ก่อนที�จะเดินทางเข้าสู่บลูลากูน สถานที�ท่องเที�ยวที�
                  โด่งดังระดับโลก
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย            กิจกรรมที�ทุกท่านรอคอยได้แก่ “บลูลากูน” บ่อนํ�าแรร่อ้นและ
                  สปาที�โด่งดังระดับโลก สถานที�ท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพการนัตี
                  โดยแพทย์ผู้เชี�ยวชาญระดับโลก นักท่องเที�ยวกวา่ 95% 

                  ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที�แหง่นี� บ่อนํ�าแรธ่รรมชาติ
                  ของบลูลากูน เป�นสิ�งที�มนุษย์สรา้งขึ�น หลังจากที�มีการวจิัยวา่
                  นํ�าแรน่ี�ดีต่อผิวพรรณ โดยมีแรธ่าตุที�เป�นองค์ประกอบหลัก
                  คือ ซลิิดคน สาหรา่ยทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรกัษาความ
                  รอ้นในนํ�าแรน่ี�อยู่ที� 37-39 องศาเซลเซยีส 

19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําคณะพัก KEFLAVIK HOTEL **** 

                   หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที�  7
สนามบินเคฟลาวิก  

สนามบินอาลันด้า  (สต็อกโฮล์ม )
เ ดินทางกลับกรุงเทพฯ

05.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
05.45 น.      Check-out คณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิ เพื�อ
                   เตรยีมตัวออกเดินทางกลับ 

07.35 น.      ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวเีดน 

                   โดยสายการบนิ Iceland Air เที�ยวบินที� FI 306

11.45 น.        ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อาลันด้า รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
13.30 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 

                   เที�ยวบินที� TG 963 เที�ยวบินแวะภูเก็ต

วันที�  8
เ ดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

 15.25 น.     นาํท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ



เด็กอายุ 4-11 ป� 
(เสริมเตียง)

เด็กอายุ 4-11 ป� 
(ไมเสริมเตียง)

-30,000/-22,500

ผู้ใหญ่ ไม่ใช้ตั�วหักคืนพักห้องเดี�ยว

฿ 139,000 ฿ 15,000 13-20 กุมภาพันธ์ 2565 ฿ 125,000 ฿ 111,500

วันเดินทาง

กําหนดการเดินทาง

หมายเหตุ

ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร ์45 วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตั�วเครื�องบนิ, เชา่รถโค้ช,

จองโรงแรมที�พกั, รา้นอาหาร สถานที�เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหกั้บกรุป๊ทัวร ์กรณีที�เกิดเหตกุารณอ์าทิ
การยกเลิกเที�ยวบนิ,การล่าชา้ของสายการบนิ,การพลาดเที�ยวบนิ (ขึ�นเครื�องไมทั่น), การนดัหยุดงาน,

การจลาจล, ภัยพบิติั, การถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอื�น ๆ 

ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทัวรม์สีทิธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อรกัษาผล
ประโยชนข์องท่าน การซื�อทัวรเ์ป�นแบบเหมาจา่ย ทางบรษัิททัวรม์ขีอ้ตกลงในการเหมาจา่ยราคาพเิศษ
โดยอยูภ่ายใต้เงื�อนไขที�ผูใ้หบ้รกิารนั�นๆกําหนด เมื�อท่านได้จา่ยค่าทัวรม์าแล้ว ถือวา่ท่านยอมรบัค่าใชจ้า่ย
เหล่านี�และไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธิ�ในการไมใ่ชบ้รกิารใดๆได้ 

สหภาพยุโรปเตรยีมเป�ดรบันกัท่องเที�ยวต่างชาติที�ฉีดวคัซนีป�องกันโควดิครบโดสแล้ว เขา้ประเทศได้โดยไมต้่อง
กักตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอยา่งนอ้ย 14 วนั วคัซนีที�ฉีดจะต้องได้รบัการรบัรองโดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป

หรอื EMA นั�นคือ
 Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & Johnson’s / (Sinopharm / Sinovac)

 

-30,000/-22,500฿ 139,000 ฿ 15,000 20-27 มีนาคม 2565 ฿ 125,000 ฿ 111,500

-30,000/-22,500฿ 125,000 ฿ 15,000 10-17 เมษายน 2565 ฿ 115,000 ฿ 125,000

ค่าตั�วเครื�องบนิกรงุเทพฯ – โคเปนเฮเก้น (เดนมารค์) / 

ตั�วเครื�องบนิภายในประเทศเสน้ทาง 

ค่าธรรมเนยีมในการยื�นวซีา่ประเทศไอซแ์ลนด ์

ค่าโรงแรมที�พกัตามระบุ หรอื เทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน 

ค่ารถปรบัอากาศ นาํเที�ยวตามโปรแกรม

หวัหนา้ทัวรน์าํคณะท่องเที�ยวตามโปรแกรม
ค่าบรกิารอาหารเชา้ / อาหารกลางวนั / คํ�า ตามที�ระบุในโปรแกรม
ค่าเขา้ชมสถานที� ขับสโนวโ์มบลิ / ล่องเรอืไอซเ์บริก์ โจกลุซารล์อน 

ค่าประกันอุบติัเหตกุารเดนิทางและสขุภาพ (คุ้มครองโควดิ-19) 

      สต็อกโฮล์ม (สวเีดน) – กรงุเทพฯ

      โคเปนเฮเก้น - เรกยาวคิ – สต็อกโฮล์ม

      (ยื�นผา่นประเทศเดนมารค์)

      พกัหอ้งละ 2 ท่าน

      16 ที�นั�ง ในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ท่านขึ�นไป
      27 ที�นั�ง ในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่านขึ�นไป

      / บลลูากนูสปา

       ในวงเงิน 1 ล้านบาท

ค่าทัวรร์วม
ค่าทํา PCR Test ก่อนออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถ้าม)ี

การกักตัว 1 คืน หลังจากวนัเดนิทางกลับเขา้ประเทศ (ถ้าม)ี

ค่าเขา้ชมที�นอกเหนอืจากรายการทัวร ์/ ค่า excursion 

ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว, อาหารบางมื�อ, ค่าอาหารและเครื�องดื�ม 

ค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

      ที�ไมไ่ด้ระบุ

      ที�นอกเหนอืจากที�ระบุในรายการ

ค่าทัวรไ์มร่วม



การยกเลิกให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการ
กําหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่

นักท่องเที�ยว  พ .ศ .  2563"

ใน  "ราชกิจจานุ เบกษา"  ประกาศหลักเกณฑ์
ในกรณีมี เหตุ ที� ทํา ให้นักท่องเที�ยวไม่สามารถเดินทางได้ เฉพาะตัว  ให้นักท่องเที�ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเ งิน
ค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนาํ เ ที�ยว  เมื� อนักท่องเที�ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ� ง  ผู้ประกอบธุรกิจนาํ เ ที�ยว
ต้องจ่ายเ งินคืนแก่นักท่องเที�ยวในอัตรา  ดังต่อไปนี�
 ( 1 )   ถ้า นักท่องเที�ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเ ที�ยวทราบ  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวัน
      ที� นํา เ ที�ยว  ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ� งร้อยของเงินค่าบริการ
 (2)  ถ้า นักท่องเที�ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเ ที�ยวทราบ  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที�
      นาํเ ที�ยว  ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ
 (3)  ถ้านักท่องเที�ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเ ที�ยวทราบ  น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที�
      นาํเ ที�ยว  ไม่ ต้องคืนเงินค่าบริการ

ขั�นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์
•  ขั�นตอนที�  1   กรอกแบบฟอร์มรายละเ อียดการจองทัวร์ พร้อมส่ง  COPY หน้าพาสปอร์ต  เพื� อแจ้งความประสงค์
                 ในการร่วมเดินทาง  โดยระบุรายละเ อียดวันเดินทางและจาํนวนผู้ เดินทางทั�งหมด  เป�ดรับจองทัวร์
                 ล่วงหน้า  90 วันก่อนการเดินทาง

•  ขั�นตอนที�  2 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บค่ามัดจาํ  60,000 บาท  หลังจากทําการจองภายใน  1  สัปดาห์ 

•  ขั�นตอนที�  3 60 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทจะเตรียมการในการขอวีซ่า  ให้แล้วเสร็จภายใน  30 วันก่อนการเดินทาง    

                 (หากได้ ทําการจ่ายค่าธรรมเนียม  วีซ่าแล้วมีการยกเลิก  ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องเ งินค่าวีซ่าและ
                 ค่าบริการอื� นๆคืนได้ )  การยกเลิกตั�ว เครื� องบิน  หรือการเลื� อนการเดินทางใดๆ  เป�นไปตามข้อกําหนดของ
                 สายการบิน  รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก  ให้เป�นไปตามที�สายการบินกําหนด

•  ขั�นตอนที�  4 ท่านชาํระเ งินค่าทัวร์ส่วนที� เหลือก่อนการเดินทาง  30 วัน  หากท่านไม่ชาํระ เ งินส่วนที� เหลือในวันดังกล่าว  

                 ทางบริษัทฯจะถือเป�นการยกเลิกโดยอัตโนมั ติ

ผู้จัดทัวร์
 มีความประสงค์ที�จะจัดนาํ ท่านลูกค้าที� ต้องการออกไปเที�ยวต่างประเทศปลายทางที�มีความปลอดภัย  

ต่อโรคระบาด  COVID-19 ภายใต้วิถี ท่องเที�ยวใหม่  (NEW NORMAL)  ซึ� งการจัดไปยังประเทศใน  EU ในครั�งนี�
เพราะผู้จัดเ ล็งเห็นว่า ท่านลูกค้าสามารถได้ ไปผ่อนคลาย  ท่องเที�ยว  ปลอดภัยต่อชีวิต  ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทําความ
เข้าใจในการปรับตัวท่องเที�ยววิถี ใหม่  ที�ยังมีกฏหมายของแต่ละประเทศยังไม่เป�ดกว้างอันเนื� องมาจากการ

แพร่ระบาดที�อาจจะเกิดขึ�นอีกครั�ง  เป�นความพยายามที�จะสร้างการท่องเที�ยวให้เ กิดขึ� นมาอีกครั�ง  

จึงขอให้ท่านโปรดเข้าใจในกฎเกณฑ์และยอมรับในสิ�งที� เ กิดขึ�นโดยมิไ ด้มีการแจ้งล่วงหน้า


