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วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน้ (เดนมารค์) - เรกยาวิค (ไอซแ์ลนด)์  
22.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิCheck-in เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย D10-19  
วันที ่2 โคเปนเฮเกน้ – กรุงเรคยาวิก – โบสถฮ์ัลลก์รีมสคิรค์ยา - คอนเสิรต์ฮอลล ์  
00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารค์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950  

06.35 น. ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั การเขา้สูก่ลุ่มประเทศเชงเกน้  (Schengen Visa) 
จะท าการตรวจคนเขา้เมือง ณ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั 

 

 ระหว่างรอเที่ยวบินต่อไป น าคณะไปเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเกน้ เป็นเมืองที่นา่อยู่ที่สดุในโลก 
ประเทศที่มีความสขุที่สดุอนัดบั 2 ของโลก ผูค้นต่างขนานนามวา่เป็นเมืองในเทพนิยาย
นกัท่องเที่ยวตา่งแวะถา่ยรูปกบั เดอะลิตเติล้เมอรเ์มด รูปป้ันเงือกนอ้ยสรา้งจากนิทาน
ของฮนัส ์ครสิเตียน แอนเดอรเ์ซน น ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับตุรชายที่รว่มสรา้ง
เกาะซีแลนดข์ึน้มา วังอมาเลียนบอรก์ (จากดา้นนอก) ที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์
แห่งเดนมารก์ นิวเฮ้าส ์ เขตย่านท่าเรือท่ีมีอาคารบา้นเรือนตัง้แต่ยคุครสิต ์ ศตวรรษที่ 17 
เรียงราย เดินเล่นบนถนนสตรอยก ์แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมือง  

 

11.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น  
13.10 น. บินสู่กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์ โดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร ์ (ใชเ้วลาในการบิน

ประมาณ 3.15 ชั่วโมง) 
 

15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อา่วแหง่ควนั) เนื่องจากมคีวนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจากบ่อน า้รอ้น 
นอกจากนีย้งัมีต  านานไวกิง้โบราณ ที่มีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนีม้าก่อน 
รถรอรบัคณะแลว้เดินทางสู่กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงอนังามสงา่ของชาวไอซแ์ลนด ์

 

 เที่ยวชมเมืองเรคยาวกิ (Reykjavik) เมืองที่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ศลิปะ ประวตัิศาสตร ์และ
วฒันธรรมที่น่าสนใจ อาทิ คอนเสิรต์ฮอลลฮ์ารป์า (Harpa) และโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา 
(Hallgrí mskirkja) ผูท้ี่มีความหลงไหลในทศันศิลป์ จะไดช้มรูปป้ันท่ีน่าประทบัใจมากมาย 
ทัง้ประติมากรรมและศิลปะตามทอ้งถนนทั่วเมืองเรคยาวิก บา้นเฮิปดิร ์(Höfði House) เป็น
หน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตรท์ี่มคีวามส าคญัระดบันานาชาติ เขตย่านท่าเรือ
เก่าที่ยงัคงกลิ่นอายของวิถีชีวติของผูค้น 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะพกั Hilton Reykjavik Nordica hotel **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่3 โกลเด้นเซอรเ์คิล – น ้าตกกูลลฟ์อสส ์– น ้าพุร้อนเกยซี์ร ์– ซิงเควลลีร ์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. น าเที่ยวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซแ์ลนด ์ ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรือ 

Golden Circle ทศันียภาพของทุง่หญา้ตดักบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ, ววั และมา้ไอซแ์ลนด ์หากิน
อยู่ตามธรรมชาติ 3 สถานท่ีส าคญัที่ไม่ควรพลาดชม 1. น า้ตกกลูลฟ์อสส ์ หรือไนแองการา่
แห่งไอซแ์ลนด ์ ถือเป็นน า้ตกที่มชีื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ 2. น า้พรุอ้นธรรมชาตเิกยซ์รี ์
น า้พรุอ้นท่ีนี่พวยพุง่ขึน้สงูกว่า 180 ฟตุ ทกุ ๆ 7-10 นาที  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย 3. น าท่านชมสถานท่ีส าคญัในประวตัิศาสตรข์องชาติคือ ซงิเควลลีร ์ (Þingvellir) อทุยาน

แห่งชาติแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์ และมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) เป็นรอย
เชื่อมระหว่างทวีปยเูรเซีย และทวีปอเมรกิาเหนือ สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยู่ตรงรอยแยกของหบุ
เขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุในไอซแ์ลนด ์
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เป็นจดุก าเนดิดา้นประวตัศิาสตร ์ และดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจดุที่มีรอยเล่ือนของโลก 
เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร เดินทางกลบัสู่เรคยาวกิ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะพกั Hilton Reykjavik Nordica hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่4 South Shore – น ้าตกสโกการ ์– น ้าตกเซลยาลันน ์– หมู่บ้านวิก - หาดทรายด า  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. ท่องเที่ยวเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนดม์ีชื่อเสียงในเรื่องของการคน้พบ

พลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ ซึ่งเป็นพลงังานท่ีถกูน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลิง ท าใหป้ระเทศแหง่
นีไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองที่ไรม้ลพิษ นอกจากนีพ้ลงังานดงักล่าวยงัถกูน ามาใชใ้นดา้น
สาธารณูปโภคอีกดว้ยทัศนียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศุสัตว ์มีภูเขาไฟ 
Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง และเป็นภูเขาไฟที่ยงัมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา 
แวะถ่ายรูปกับน า้ตกเซลยาแลนส ์(Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอีกแห่ง
หน่ึงคือ สโกการ ์(Skogarfoss) มีความสงู 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน า้ตกที่
เป็นธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และหบุเหว เดินทางต่อสู่หมู่บา้นวิก (Vik) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย หมู่บา้นวกิ (VIK) หมู่บา้นเลก็ ๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ ชมหาดทรายสีด า เต็มไปดว้ยเม็ด

กรวดทรายสีด าสนิท จนชาวไอซแ์ลนดเ์รียกกนัวา่ Black Sand Beach อนัเกิดจากการสกึ
กรอ่นของหินลาวา และแนวแท่งหินบะซอลต ์ ที่มีอยูเ่พียงไมก่ี่แหง่บนโลกนี ้ เหมาะแก่การ
บนัทึกภาพ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในแต่ละฤด ู เดินทางสู่อทุยานแห่งชาติสเกฟตา
เฟลล ์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะพกั Hotel Klauster *** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่5 ขับสโนโมบิลบนธารน า้แข็ง – โจกุลซารล์อน – ไอซเ์บิรก์ - เซลฟอสส ์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. เดินทางสู่โจกลุซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แขง็ สถานท่ีท่องเที่ยวไฮไลทท์ี่สดุ

ของไอซแ์ลนด ์ รูจ้กักนัเป็นอยา่งดีว่าเป็นทะเลสาบธารน า้แขง็ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ ภเูขา
น า้แข็งขนาดมหึมา เรียงรายโผล่พน้พืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กิดสีสนั
สวยงามที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแหง่ในโลกนี ้ ไดมอนดบ์ีช ใหท้า่นไดแ้อคชั่นเก๋ ๆ ไปกบักอ้นน า้แข็ง
ขนาดใหญ่ที่แตกตวัและล่องลอยสู่ชายหาด พืน้ท่ีทัง้หมดนีอ้ยู่ในเขตของธารน า้แข็งชื่อ  
VATNAJOKULL มีขนาด 8,100 ตร.กม. เท่ากบัธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั และ
ขนาดความหนาเฉล่ีย 400 เมตร ถึง 1,000 เมตร  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสนกุกบักิจกรรมเป็นประสบการณท์ี่ไม่เหมือนใครนั่นคือ “ขบัสโนวโ์มบิลตะลยุธาร

น า้แข็ง” หลายประเทศในสแกนดเินเวยีท่านอาจเคยสมัผสัประสบการณน์ี ้แตเ่ป็นการขบัไป
บนทะเลสาบท่ีเกาะตวัจนกลายเป็นน า้แข็ง หรือในแม่น า้ที่เย็นจดัจนกลายเป็นน า้แข็ง แม ้
แต่ทุ่งหิมะทา่มกลางป่าสน แตท่ี่ไอซแ์ลนดน์ีค้ือธารน า้แข็งขนาดยกัษ์ที่ไมเ่คยละลาย เป็น
อีกหนึ่งประสบการณท์ี่ไมค่วรพลาด แลว้เดินทางกลบัสู่เมืองเซลฟอสส ์

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั   
วันที ่6 เซลฟอสส ์- คริซูวกิ แห่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ - อาบน ้าแร่บลูลากนู   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
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วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กอาย ุ4-11 ปี 

(เสริมเตียง) 

เด็กอาย ุ4-11 ปี 

(ไมเสริมเตียง) 
พกัหอ้งเด่ียว ไม่ใชต้ัว๋หกัคืน 

05-12 มิถุนายน 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.- 

09.00 น. เดินทางสู่ครซิวูิก เป็นแหล่งพลงังานความรอ้นใตด้ิน เกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟใน
คาบสมทุรเรกยาเนส ปะทคุวามรอ้นจากใตด้ินเป็นพลงังาน มีทัง้ปล่อง และบ่อน า้พรุอ้น ที่
ยงัเป็นธรรมชาติ ก่อนที่จะเดินทางเขา้สู่บลลูากนู สถานท่ีท่องเที่ยวที่โด่งดงัระดบัโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย กิจกรรมที่ทกุทา่นรอคอยไดแ้ก่ “บลลูากนู” บ่อน า้แรร่อ้นและสปาที่โด่งดงัระดบัโลก สถานท่ี

ท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพการนัตีโดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญระดบัโลก นกัท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่
พลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้ บ่อน า้แรธ่รรมชาติของบลลูากนู เป็นส่ิงที่มนษุยส์รา้ง
ขึน้ หลงัจากที่มกีารวิจยัว่าน า้แรน่ีด้ีต่อผิวพรรณ โดยมีแรธ่าตทุี่เป็นองคป์ระกอบหลกัคือ ซิ
ลิดคน สาหรา่ยทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรกัษาความรอ้นในน า้แรน่ีอ้ยู่ที่ 37-39 องศา
เซลเซยีส  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะพกั KEFLAVIK HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันที ่7 สนามบนิเคฟลาวิก – สนามบนิอาลนัดา้ (สต็อกโฮลม์) - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ  
05.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
05.45 น. Check-out คณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิ เพื่อเตรียมตวัออกเดินทางกลบั   
07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI 
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11.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อาลนัดา้ รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
14.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 963 เทีย่วบินแวะภูเกต็  
วันที ่8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
10.05 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหต ุ
ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์45 วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตั๋วเครื่องบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้
ชมตา่ง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีที่เกิดเหตกุารณอ์าทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่
ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัรม์ีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องทา่น การซือ้ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย ทางบรษิทั
ทวัรม์ีขอ้ตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆก าหนด เมื่อทา่นไดจ้่ายคา่ทวัรม์าแลว้ ถือวา่ท่านยอมรบั
ค่าใชจ้า่ยเหล่านีแ้ละไม่สามารถเรียกรอ้งสิทธ์ิในการไมใ่ชบ้รกิารใดๆได ้ 
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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) / สตอ็กโฮลม์ (สวีเดน) – กรุงเทพฯ 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทาง โคเปนเฮเกน้ - เรกยาวิค – สตอ็กโฮลม์ 

✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศไอซ์แลนด ์(ยืน่ผา่นประเทศเดนมาร์ค) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั พกัห้องละ 2 ท่าน 

✓ ค่ารถปรับอากาศ น าเที่ยวตามโปรแกรม 

16 ท่ีนัง่ ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป 

27 ท่ีนัง่ ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป 

✓ หวัหนา้ทวัร์น าคณะท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

✓ ค่าบริการอาหารเชา้ / อาหารกลางวนั / ค ่า ตามท่ีระบุในโปรแกรม 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี ขบัสโนวโ์มบิล / ล่องเรือไอซ์เบิร์ก โจกุลซาร์ลอน / บลูลากูนสปา 

✓ ค่าประกนัอบุติัเหตุการเดินทางและสุขภาพ (คุม้ครองโควิด-19) ในวงเงิน 1 ลา้นบาท 

 

ค่าทัวร์ไม่รวม 

 ค่าเขา้ชมท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ / ค่า excursion ท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั, อาหารบางม้ือ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% กรณีออกใบเสร็จรับเงิน 
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ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกบัทัวร์ 

ขั้นตอนท่ี 1 ทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บค่ามดัจ าท่านละ 60,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 1 วนั  
ขั้นตอนท่ี 2 60 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัจะเตรียมการในการขอวีซ่า ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง (หากไดท้ าการจ่ายค่าธรรมเนียม    

วีซ่าแลว้มีการยกเลิก ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าวีซ่าและค่าบริการอื่นๆคืนได)้ การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบิน หรือการเล่ือนการเดินทาง
ใดๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 3 ท่านช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือในวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯจะถือเป็นการ
ยกเลิกโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคนืให้แก่นกัท่องเท่ียว พ.ศ. 2563" 

ใน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศหลกัเกณฑ์ 

4. ในกรณีมีเหตุท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเดินทางไดเ้ฉพาะตวั ให้นกัท่องเท่ียวแจง้ความประสงคข์อรับเงินค่าบริการคืนจากผูป้ระกอบธุรกิจน า
เท่ียว เม่ือนกัท่องเท่ียวแจง้ความประสงคต์ามวรรคหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตอ้งจ่ายเงินคนืแก่นกัท่องเท่ียวในอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ถา้นกัท่องเท่ียวแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ใหค้ืนในอตัราร้อยละหน่ึง
ร้อยของเงินค่าบริการ 

 (2) ถา้นกัท่องเท่ียวแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ ไม่นอ้ยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ใหค้ืนในอตัราร้อยละห้าสิบ
ของเงินค่าบริการ 

 (3) ถา้นกัท่องเที่ยวแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ นอ้ยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ไม่ตอ้งคืนเงินค่าบริการ 
 
 

ผูจ้ดัทวัร์ มีความประสงคท่ี์จะจดัน าท่านลูกคา้ท่ีตอ้งการออกไปเท่ียวต่างประเทศปลายทางท่ีมีความปลอดภยั ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใตวิ้ถีท่องเที่ยว
ใหม่ (new normal) ซ่ึงการจดัไปยงัประเทศใน EU ในคร้ังน้ี เพราะผูจ้ดัเลง็เห็นว่าท่านลูกคา้สามารถไดไ้ปผอ่นคลาย ท่องเท่ียว ปลอดภยัต่อชีวิต ผูจ้ดัทวัร์
ขอใหท้่านท าความเขา้ใจในการปรับตวัท่องเที่ยววิถีใหม่ ท่ียงัมีกฏหมายของแต่ละประเทศยงัไม่เปิดกวา้งอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น
อีกคร้ัง เป็นความพยายามท่ีจะสร้างการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นมาอีกคร้ัง จึงขอให้ท่านโปรดเขา้ใจในกฎเกณฑแ์ละยอมรับในส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยมิไดมี้การแจง้
ล่วงหนา้ 


