
  

EEUURR3344__IICCEELLAANNDD  AAUURROORRAA  BBOORREEAALLIISS  99  DDAAYYSS  22002222__AApprr’’0099--1177                                                                                      11  ||  77                                                                                                                                              

                      

  

  



  

EEUURR3344__IICCEELLAANNDD  AAUURROORRAA  BBOORREEAALLIISS  99  DDAAYYSS  22002222__AApprr’’0099--1177                                                                                      22  ||  77                                                                                                                                              

                      

  

  

  

  วันที่วันที่  11  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ––  กรุงกรุงสต็อกโฮลม์สต็อกโฮลม์  
((สวีเดนสวีเดน))  
2222..330 น.0 น.  พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ประต ู3 เคานเ์ตอร ์พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ประต ู3 เคานเ์ตอร ์DD  

((1616--19) สายการบินไทย 19) สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ
สะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ สะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออกณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก  
  

วันที ่2วันที ่2  สวีเดน สวีเดน --  เทีย่วกรุงสตอ็กโฮลม ์เทีย่วกรุงสตอ็กโฮลม ์--    ไอซแ์ลนด ์ไอซแ์ลนด ์––  เทีย่วเทีย่ว
กรุงเรคยาวิกกรุงเรคยาวิก  
0011..1100  น.น.  ออกเดินทางสู่กรุงออกเดินทางสู่กรุงสตอ็กโฮลม ์ ประเทศสวีเดนสตอ็กโฮลม ์ ประเทศสวีเดนโดยสายโดยสาย

การบินไทย เที่ยวบินที่ การบินไทย เที่ยวบินที่ TTGG  996600  
007.07.000  น.น.  ถึงท่าอากาศยานถึงท่าอากาศยานอาลนัดา้อาลนัดา้--สต็อกโฮลม์สต็อกโฮลม์  การเขา้สูก่ลุ่มการเขา้สูก่ลุ่ม

ประเทศเชงเกน้  (ประเทศเชงเกน้  (SScchheennggeenn  VViissaa))  จะท าการตรวจคนจะท าการตรวจคน
เขา้เมือง ณ ท่าอากาศยานเขา้เมือง ณ ท่าอากาศยานอาลนัดา้อาลนัดา้--สตอ็กโฮลม์สตอ็กโฮลม์  

08.0008.00  น.น.  น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม์น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม์  เป็นเมืองที่สวยที่สดุเป็นเมืองที่สวยที่สดุ
แห่งหนึ่งในโลกแห่งหนึ่งในโลก  ไดร้บัการขนานนามวา่ “ราชินีแหง่ผืนไดร้บัการขนานนามวา่ “ราชินีแหง่ผืน
น า้” ศิลปะและสถาปัตยกรรม บา้นเมือง ตกึรามบา้นน า้” ศิลปะและสถาปัตยกรรม บา้นเมือง ตกึรามบา้น
ช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่รมิน า้และตามเนินสงูช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่รมิน า้และตามเนินสงู
ต ่า ต ่า น าทา่นถา่ยภาพวิวทวิทศันอ์นัแสนสวยจาก น าทา่นถา่ยภาพวิวทวิทศันอ์นัแสนสวยจาก ซติี ้ซติี ้
ฮอลล ์ หรือฮอลล ์ หรือ  ศาลาว่าการเมือง แล้ศาลาว่าการเมือง แล้วเขา้สู่ วเขา้สู่ แกมล่าสแตนแกมล่าสแตน
เมืองเกา่แก่ที่สดุและสวยงามราวเมืองเกา่แก่ที่สดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนักบัภาพวาด ปัจจบุนั
ยงัทิง้รอ่งรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง และยงัยงัทิง้รอ่งรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง และยงั
เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง ,,  รฐัสภารฐัสภา,,  มหาวิหารมหาวิหาร,,  ตลาดตลาด
หุน้หุน้,,  ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ ์ มีเวลาใหท้่านได้ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ ์ มีเวลาใหท้่านได้
เดินเล่นชมเมืองยา่นวอลค์กิง้สตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ปเดินเล่นชมเมืองยา่นวอลค์กิง้สตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ป
ป้ิงป้ิงสินคา้สินคา้แบรนดเ์นมแบรนดเ์นม  

11.00 น.11.00 น.  เดินทางกเดินทางกลบัสู่สนามบินอาลนัดา้ เพื่อบินต่อสู่ไอซแ์ลนด์ลบัสู่สนามบินอาลนัดา้ เพื่อบินต่อสู่ไอซแ์ลนด์  
13.13.5555  น.น.  ออกเดินทางสูก่รุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายออกเดินทางสูก่รุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสาย

การบินไอซแ์ลนดแ์อร ์(ใชเ้วลาในการบินประมาณ 3.15 การบินไอซแ์ลนดแ์อร ์(ใชเ้วลาในการบินประมาณ 3.15 
ชั่วโมง)ชั่วโมง)  

15.15.1010  น.น.  ถงึสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควนั) ถงึสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควนั) เนื่องจากควนัไอเนื่องจากควนัไอ
น า้ที่พวยพุง่ขึน้มาจากบ่อน า้รอ้นรอรบัสมัภาระแล้น า้ที่พวยพุง่ขึน้มาจากบ่อน า้รอ้นรอรบัสมัภาระแล้วว
เดินทางสู่กรุงเรกยาวกิเดินทางสู่กรุงเรกยาวกิ  เมืองหลวงที่อยูใ่กลข้ัว้โลกเหนือเมืองหลวงที่อยูใ่กลข้ัว้โลกเหนือ
ที่สดุ ดินแดนอารยธรรมดัง้เดมิของพวกที่สดุ ดินแดนอารยธรรมดัง้เดมิของพวกไวกิง้ไวกิง้น าเที่ยวชมน าเที่ยวชม
สู่กรุงเรคยาวกิมคีวามสวยงามและมีเสน่หไ์ม่แพเ้มืองสู่กรุงเรคยาวกิมคีวามสวยงามและมีเสน่หไ์ม่แพเ้มือง
หลวงอื่นๆในแถบสแกนดเินเวียหลวงอื่นๆในแถบสแกนดเินเวีย  เป็นเมืองที่เพียบพรอ้มเป็นเมืองที่เพียบพรอ้ม
ดว้ยความบรสิทุธ์ิทางธรรมชาดว้ยความบรสิทุธ์ิทางธรรมชาติติสถาปัตยกรรมทรงคณุสถาปัตยกรรมทรงคณุ
ค่าที่ถกัทอประวตัศิาสตรบ์อกเล่าความเป็นมาของ ค่าที่ถกัทอประวตัศิาสตรบ์อกเล่าความเป็นมาของ 
“ดินแดนน า้แข็ง” เล็กๆ แห่งนีไ้วไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ“ดินแดนน า้แข็ง” เล็กๆ แห่งนีไ้วไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ  

19.19.00 น. 00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าคณะพกัน าคณะพกั  HHiillttoonn  RReeyykkjjaavviikk  NNoorrddiiccaa  หรือเทยีบเท่หรือเทยีบเท่าาระดับระดับ

เดียวกัเดียวกันน  
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วันที ่3วันที ่3  เรคยาวิก เรคยาวิก --  เคิรค์จูเฟล สัญลกัษณแ์ห่งไอซแ์ลนด ์เคิรค์จูเฟล สัญลกัษณแ์ห่งไอซแ์ลนด ์ ––  
กิจกรรมล่องเรือชมวาฬกิจกรรมล่องเรือชมวาฬ  
0077..0000  น.น.  รับประทานอาหารเช้าที่รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมโรงแรม  
08.00 น. 08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เคิรค์จเูฟล (น าท่านเดินทางสู่เคิรค์จเูฟล (KKiirrkkjjuuffeellll))  ในเขต ในเขต WWeesstt    
IIcceellaanndd  หน่ึงในสถานท่ีโปรโมตในการถา่ยภาพทวิทศันท์ี่มชีื่อเสียงหน่ึงในสถานท่ีโปรโมตในการถา่ยภาพทวิทศันท์ี่มชีื่อเสียง
มากที่สดุของไอซแ์ลนด ์ ในมมุมองยอดเขารูปกรวยคว ่ามีน า้ตกมากที่สดุของไอซแ์ลนด ์ ในมมุมองยอดเขารูปกรวยคว ่ามีน า้ตก
และธารน า้รายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณข์องประเทศไอซแ์ลนด์และธารน า้รายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณข์องประเทศไอซแ์ลนด์  
1122..3300  น.น.  รับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน  
บ่ายบ่าย  AAccttiivviittiieess  
เริ่มกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการเริ่มกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ  ““ล่องเรือชมวาฬล่องเรือชมวาฬ””  กลา่วกนัวา่กลา่วกนัวา่
การชมวาฬในเขตนีต้ลอดฤดกูาลจะมี การชมวาฬในเขตนีต้ลอดฤดกูาลจะมี 55  ผูย้ิ่งใหญ่แหง่ทอ้งทะเลผูย้ิ่งใหญ่แหง่ทอ้งทะเล
สลบัสบัเปล่ียนกนัเขา้มาอาศยั ท่านจะไดม้ีโอกาสใกลช้ดิกบัวาฬสลบัสบัเปล่ียนกนัเขา้มาอาศยั ท่านจะไดม้ีโอกาสใกลช้ดิกบัวาฬ
แบบธรรมชาติมากที่สดุ วาฬสีน า้เงินแบบธรรมชาติมากที่สดุ วาฬสีน า้เงิน,,  วาฬสเปิรม์วาฬสเปิรม์  หรือ วาฬหวัทยุหรือ วาฬหวัทยุ,,  
วาฬมงิค์วาฬมงิค์,,  วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬฮมัแบก็วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬฮมัแบก็ ,,  วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬเพชฌฆาต หรือ 
วาฬออรก์าที่หาชมไดย้ากวาฬออรก์าที่หาชมไดย้าก   ((บนเรอืมีชดุกนัหนาวใหย้มืและขอสงวนบนเรอืมีชดุกนัหนาวใหย้มืและขอสงวน
สทิธิใ์นกรณีทีบ่ริษัทเรือยกเลิกใหบ้ริการ อนัเนือ่งมาจากสภาพสทิธิใ์นกรณีทีบ่ริษัทเรือยกเลิกใหบ้ริการ อนัเนือ่งมาจากสภาพ
ภูมิอากาศไม่เอือ้อ านวย การล่องเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ ภูมิอากาศไม่เอือ้อ านวย การล่องเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 22--
33..55  ชัว่โมง)ชัว่โมง)  
1199..0000  น.น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าคณะพกั น าคณะพกั HHootteell  HHuussaaffeell  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนัหรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  

วันที ่วันที ่ 44  ฮูซาเฟลฮูซาเฟล  ––  บ่อน ้าร้อน บ่อน ้าร้อน ––  น ้าตกเฮินฟอซ่า น ้าตกเฮินฟอซ่า --  โกลเด้นโกลเด้น
เซอรเ์คิล เซอรเ์คิล --  น ้าตกกูลลฟ์อสส ์น ้าตกกูลลฟ์อสส ์--  ซิงซิงเควลลีร ์ เควลลีร ์ ––  น ้าพุร้อนเกยซี์ร์น ้าพุร้อนเกยซี์ร์  
0077..3030  น.น.  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรมรับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
008.30 น. 8.30 น. เดินทางสู่บ่อน า้พรุอ้นเดลดารต์งุกเูวอร ์ท่ีมีอณุหภมูิน า้เดินทางสู่บ่อน า้พรุอ้นเดลดารต์งุกเูวอร ์ท่ีมีอณุหภมูิน า้
สงูที่สดุถึง สงูที่สดุถึง 9977  องศาเซลเซยีส ใกลก้นัเป็นน า้ตกเฮินฟอซซา่ องศาเซลเซยีส ใกลก้นัเป็นน า้ตกเฮินฟอซซา่ 
ไอซแ์ลนดเ์ป็นประเทศที่มีน า้ตกสวยหลายแห่ง ซึง่เป็นน า้ตกสาขาไอซแ์ลนดเ์ป็นประเทศที่มีน า้ตกสวยหลายแห่ง ซึง่เป็นน า้ตกสาขา
หน่ึงของน า้ตกใหญ่ที่ก่อก าเนดิจากแหล่งล าธาร ของทุง่ลาวาที่เกดิหน่ึงของน า้ตกใหญ่ที่ก่อก าเนดิจากแหล่งล าธาร ของทุง่ลาวาที่เกดิ
จากภเูขาไฟท่ีอยู่ภายใตธ้าจากภเูขาไฟท่ีอยู่ภายใตธ้ารน า้แข็งแลงโจกลุ รน า้แข็งแลงโจกลุ LLaannggjj๖๖kkuullll  ธารธาร
น า้แข็งที่ใหญ่เป็นอนัดบั น า้แข็งที่ใหญ่เป็นอนัดบั 22  ของประเทศ และนี่คือสิ่งมหศัจรรย์ของประเทศ และนี่คือสิ่งมหศัจรรย์
เหนือธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครเหนือธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร  
1122..0000  น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารน.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายบ่าย  น าท่านเที่ยวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาตขิองน าท่านเที่ยวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาตขิอง

ไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรือ ไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรือ GGoollddeenn  CCiirrccllee  
ทศันียภาพของทุง่หญา้ตดักบัทุง่ลาวา มีฝงูแกะทศันียภาพของทุง่หญา้ตดักบัทุง่ลาวา มีฝงูแกะ ,,  ววัและววัและ
มา้ไอซแ์ลนดห์ากินอยูต่ามธรรมชาติ เริม่จากน า้ตกกลูล์มา้ไอซแ์ลนดห์ากินอยูต่ามธรรมชาติ เริม่จากน า้ตกกลูล์
ฟอสส ์(ฟอสส ์(GGuullllffoossss))  หรือไนแองการา่แห่งไอซแ์ลนด ์ถือเป็นหรือไนแองการา่แห่งไอซแ์ลนด ์ถือเป็น
น า้ตกที่มีน า้ตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ของประเทศและยงัจดัวา่เป็น ชื่อเสียงแห่งหนึง่ของประเทศและยงัจดัวา่เป็น 
1 ใน 3 ที่ไอซแ์ลนดจ์ดัใหอ้ยู่ในเสน้ทางท่องเที่ยวที่ไม่ควร1 ใน 3 ที่ไอซแ์ลนดจ์ดัใหอ้ยู่ในเสน้ทางท่องเที่ยวที่ไม่ควร
พลาดพลาด,,  ซิงเควลลีร ์(ซิงเควลลีร ์( iinnggvveelllliirr))  อทุยานแห่งชาติแห่งแรกอทุยานแห่งชาติแห่งแรก
ของไอซแ์ลนด ์และมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก ของไอซแ์ลนด ์และมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก 
((UUNNEESSCCOO))  เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยเูรเซยี และทวีปเป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยเูรเซยี และทวีป
อเมรกิาเหนือ อเมรกิาเหนือ สถานท่ีแหง่นีม้ีความส าคญัในฐานะเป็นสถานท่ีแหง่นีม้ีความส าคญัในฐานะเป็น
สภาแห่งแรกของไอซแ์ลนด์สภาแห่งแรกของไอซแ์ลนด์,,  น า้พรุอ้นเกยซ์ีร ์น า้พรุอ้นเกยซ์ีร ์  

1199..0000  น.รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารน.รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารน าคณะพกั น าคณะพกั 
GGeeyyssiirr  HHootteell  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกันหรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  
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วันที ่5วันที ่5  SSoouutthh  SShhoorree  ––  น ้าตกสโกการ ์น ้าตกสโกการ ์ ––  น ้าตกเซลยาลันด ์น ้าตกเซลยาลันด ์ ––  
หมู่บ้านวิก หมู่บ้านวิก ––  หาดทรายสีด า หาดทรายสีด า ––  เขตอทุยานฯสกาฟตาเฟลเขตอทุยานฯสกาฟตาเฟล  
007.307.30  น.น.  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรมรับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
0088..3300  น.น.  น าท่องเที่ยวเสน้ทางแสนสวย น าท่องเที่ยวเสน้ทางแสนสวย SSoouutthh  SShhoorree  ประเทศประเทศ

ไอซแ์ลนดม์ีชื่อเสียงในเรื่องของการคน้พบพลงังานความไอซแ์ลนดม์ีชื่อเสียงในเรื่องของการคน้พบพลงังานความ
รอ้นใตพ้ิภพ ซึ่งเป็นพลงังานท่ีถกูน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ รอ้นใตพ้ิภพ ซึ่งเป็นพลงังานท่ีถกูน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ 
ท าใหป้ระเทศแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองที่ไรม้ลพิษ ท าใหป้ระเทศแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองที่ไรม้ลพิษ 
ทศันียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศสุตัว ์ มีทศันียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศสุตัว ์ มี
ภเูขาไฟ ภเูขาไฟ EEyyjjaaffjjaallllaajjookkuullll  เด่นตระหง่านเด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั และเป็นฉากหลงั และ
เป็นภเูขาไฟท่ียงัมีการปะทอุยู่ตลอดเวลา ถา่ยรูปกบัน า้ตกเป็นภเูขาไฟท่ียงัมีการปะทอุยู่ตลอดเวลา ถา่ยรูปกบัน า้ตก
เซลยาลนัดส ์มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอกีแห่งหน่ึงคือ เซลยาลนัดส ์มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอกีแห่งหน่ึงคือ 
สโกการ ์มีความสงู 62  เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามสโกการ ์มีความสงู 62  เมตร ประทบัใจกบัความสวยงาม
ของน า้ตกที่เป็นธรรมชาติของน า้ตกที่เป็นธรรมชาติ  

1212..0000  น.น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายบ่าย  น าท่านสนกุกบักิจกรรมเป็นประสบการณท์ี่ไม่เหมือนใครน าท่านสนกุกบักิจกรรมเป็นประสบการณท์ี่ไม่เหมือนใคร

นั่นคือ “ขบัสโนวโ์มบิลตะลยุธารน า้แข็ง” หลายประเทศในนั่นคือ “ขบัสโนวโ์มบิลตะลยุธารน า้แข็ง” หลายประเทศใน
สแกนดิเนเวียทา่นอาจเคยสมัผสัประสบการณน์ี ้ แต่เป็นสแกนดิเนเวียทา่นอาจเคยสมัผสัประสบการณน์ี ้ แต่เป็น
การขบัไปบนทะเลสาบท่ีเกาะตวัจนกลายเป็นน า้แขง็ หรือ การขบัไปบนทะเลสาบท่ีเกาะตวัจนกลายเป็นน า้แขง็ หรือ 
ในแม่น า้ที่เย็นจดัจนกลายเป็นน า้แข็งแมแ้ต่ทุ่งหิมในแม่น า้ที่เย็นจดัจนกลายเป็นน า้แข็งแมแ้ต่ทุ่งหิมะะ
ท่ามกลางท่ามกลางป่าสน แต่ที่ไอซแ์ลนดน์ีค้ือธารน า้แข็งขนาดยกัษ์ป่าสน แต่ที่ไอซแ์ลนดน์ีค้ือธารน า้แข็งขนาดยกัษ์
ที่ไม่เคยละลายที่ไม่เคยละลาย  เป็นอีกหน่ึงประสบการณท์ี่ไม่ควรพลาดเป็นอีกหน่ึงประสบการณท์ี่ไม่ควรพลาด
เดินทางต่อสู่หมู่บา้นวิก (เดินทางต่อสู่หมู่บา้นวิก (VViikk))  หมู่บา้นเล็กๆ ทางใตข้องหมู่บา้นเล็กๆ ทางใตข้อง
ไอซแ์ลนด ์ ที่มีรายชื่อในการจดัอนัดบัชายหาดที่สวยที่สดุไอซแ์ลนด ์ ที่มีรายชื่อในการจดัอนัดบัชายหาดที่สวยที่สดุ
ในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บา้นที่มีฝนตกมากที่สดุ ชมหในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บา้นที่มีฝนตกมากที่สดุ ชมหาดาด
ทรายสีด า ซึ่งเกิดจากการสกึกรอ่นของหินลาวา และแนวทรายสีด า ซึ่งเกิดจากการสกึกรอ่นของหินลาวา และแนว
หินบะซอลต ์เป็นหินอคันีที่พบไดโ้ดยทั่วไป เกิดจากการเย็นหินบะซอลต ์เป็นหินอคันีที่พบไดโ้ดยทั่วไป เกิดจากการเย็น
ตวัของลาวาอยา่งรวดเรว็บนพืน้ผิวโลกตวัของลาวาอยา่งรวดเรว็บนพืน้ผิวโลก    

1199..0000  น.น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  น าคณะพกั น าคณะพกั HHootteell  KKllaauussttuurr  หรือเทยีบเทา่ในระดับหรือเทยีบเทา่ในระดับ

เดียวกันเดียวกัน  

วันที ่6วันที ่6  โจกุลซารล์อนโจกุลซารล์อน––ถ า้คริสตัล (ถ า้คริสตัล (IIccee  CCaavvee))––ขับสโนวโ์มบิลขับสโนวโ์มบิล--
ธารน ้าแข็งวธันาโจกุลธารน ้าแข็งวธันาโจกุล––เซลฟอสส์ เซลฟอสส์   
0077..330 น.0 น.  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรมรับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
008.308.30  น.น.  AAccttiivviittiieess  

““CCrryyssttaall  IIccee  CCaavvee  ttoouurr  iinn  VVaattnnaajj๖๖kkuullll””    กิจกรรมนีเ้ริ่มจากกิจกรรมนีเ้ริ่มจาก
การนั่งรถ การนั่งรถ SSuuppeerr  JJeeeepp  ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษใชว้ิง่บนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษใชว้ิง่บน
ธารน า้แขง็เทา่นัน้ ตะลยุสู่ไอซเ์คฟ หรือที่นิยมเรียกกนัอกีธารน า้แขง็เทา่นัน้ ตะลยุสู่ไอซเ์คฟ หรือที่นิยมเรียกกนัอกี
อย่างว่า ถ า้ครสิตลั ถ า้น า้แขง็สีฟ้าครามสดุอลงัการแห่งอย่างว่า ถ า้ครสิตลั ถ า้น า้แขง็สีฟ้าครามสดุอลงัการแห่ง
หน่ึงในประเทศไอซแ์ลนด์หน่ึงในประเทศไอซแ์ลนด์    
สู่โจกลุซารล์อน (สู่โจกลุซารล์อน (JJ๖๖kkuullssแแrrll๓๓nn))  ทะเลสาบธารน า้แข็ง ที่รู ้ทะเลสาบธารน า้แข็ง ที่รู ้จกัจกั
กนัเป็นอยา่งดวี่าเป็นทะเลสาบธารน า้แขง็ที่ใหญ่ที่สดุในกนัเป็นอยา่งดวี่าเป็นทะเลสาบธารน า้แขง็ที่ใหญ่ที่สดุใน
ประเทศไอซแ์ลนด ์ประเทศไอซแ์ลนด ์VVAATTNNAAJJOOKKUULLLL  มีขนาด 8มีขนาด 8,,300 ตาราง300 ตาราง
กิโลเมตรกิโลเมตร  เทา่กบัธารน า้แขง็ทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั เทา่กบัธารน า้แขง็ทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั 
และขนาดความหนามากที่สดุ หนาประมาณ 1และขนาดความหนามากที่สดุ หนาประมาณ 1,,000 เมตร 000 เมตร 
เกิดจากการละลายของธารน า้แขง็ที่มากขึน้ ๆ ในทกุ ๆ ปี เกิดจากการละลายของธารน า้แขง็ที่มากขึน้ ๆ ในทกุ ๆ ปี 
ปัจจบุัปัจจบุันโจกลุซารล์อนมีพืน้ท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร นโจกลุซารล์อนมีพืน้ท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลกึของน า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นโดยมีความลกึของน า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่น
ใจกบัการ ชมภเูขาน า้แขง็ (ไอซเ์บิรก์) กอ้นโต ๆ เรียงรายใจกบัการ ชมภเูขาน า้แขง็ (ไอซเ์บิรก์) กอ้นโต ๆ เรียงราย
โผล่พน้พืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กิดโผล่พน้พืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กิด
สีสนัสวยงามที่มีอยูเ่พียงไมก่ี่แห่งในสีสนัสวยงามที่มีอยูเ่พียงไมก่ี่แห่งในโลกโลก  

1133..0000  น.น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  เดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ เปรียบเสมือนเมืองหนา้ด่านของเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ เปรียบเสมือนเมืองหนา้ด่านของ

การท่องเที่ยวในเสน้ทางนี ้การท่องเที่ยวในเสน้ทางนี ้  
1199..0000  น.น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าคณะพกั น าคณะพกั HHootteell  SSeellffoossss  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนัหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
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วันที ่8วันที ่8  เคฟลาวกิ เคฟลาวกิ ––  โคเปนเฮเกน้ โคเปนเฮเกน้ --  เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
0055..3300  น.น.  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรมรับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
06.306.300  น.น.  เดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิ  
007.47.455  น.น.  ออกเดินทางสู่กรุงออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้โคเปนเฮเกน้  ประเทศประเทศเดนมารก์เดนมารก์  โดยสายโดยสาย
การบิน การบิน IIcceellaanndd  AAiirr    
13.0013.00  น.น.  ถึงสนามบินกรุงถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน้โคเปนเฮเกน้  ประเทศประเทศเดนมารก์เดนมารก์  รอเปล่ียนรอเปล่ียน
เที่ยวบินเที่ยวบิน  
114.254.25  น.น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน
ที่ที่  TTGG  951951  
  
วันที ่9วันที ่9  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.00 06.00 น.น.  น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**********************************************************************************  

วันที ่7 วันที ่7 เซลฟอสส์ เซลฟอสส์ ––  คริซูวกิ คริซูวกิ --  อาบน ้าแร่บลูลากนู อาบน ้าแร่บลูลากนู ––  เคฟลาเคฟลา
วิกวิก  
08.00 น.รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม08.00 น.รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
09.00 น. 09.00 น. น าทา่นชมแหล่งความรอ้นใตพ้ิภพท่ีครซิวูิก พลงังานน าทา่นชมแหล่งความรอ้นใตพ้ิภพท่ีครซิวูิก พลงังาน
ควาความมรอ้นท่ีอยู่ใตล้าวาในเขตภเูขาไฟ พวยพุ่งขึน้ตามบ่อโคลนรอ้นท่ีอยู่ใตล้าวาในเขตภเูขาไฟ พวยพุ่งขึน้ตามบ่อโคลน
เดือด อนัเป็นธรรมชาติอนัน่าพศิวงเดือด อนัเป็นธรรมชาติอนัน่าพศิวง  
12.00 น.12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายบ่าย  AAccttiivviittiieess  

“บลลูากนู” บ่อน า้แรร่อ้นและสปาที่โด่งดงัระดบัโลก “บลลูากนู” บ่อน า้แรร่อ้นและสปาที่โด่งดงัระดบัโลก 
สถานท่ีท่องเที่สถานท่ีท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพการนัตีโดยแพทย์ยวเพื่อสขุภาพการนัตีโดยแพทย์
ผูเ้ชี่ยวชาญระดบัโลก นกัท่องเท่ียวกว่า 95% ต่างไม่ผูเ้ชี่ยวชาญระดบัโลก นกัท่องเท่ียวกว่า 95% ต่างไม่
พลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้บ่อน า้แรธ่รรมชาตขิอพลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้บ่อน า้แรธ่รรมชาตขิอ
งบลลูากนู เป็นส่ิงที่มนษุยส์รา้งขึน้ หลงัจากที่มีการวิจยังบลลูากนู เป็นส่ิงที่มนษุยส์รา้งขึน้ หลงัจากที่มีการวิจยั
ว่าน า้แรน่ีด้ีต่อผิวพรรณ โดยมีแรธ่าตทุี่เป็นองคป์ระกอบว่าน า้แรน่ีด้ีต่อผิวพรรณ โดยมีแรธ่าตทุี่เป็นองคป์ระกอบ
หลกัคือ ซิลิดคหลกัคือ ซิลิดคน สาหรา่ยทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยน สาหรา่ยทะเล และเกลือธรรมชาติ โดย
รกัษาความรอ้นในน า้แรน่ีอ้ยู่ที่ 37รกัษาความรอ้นในน า้แรน่ีอ้ยู่ที่ 37--39 องศาเซลเซียส 39 องศาเซลเซียส   

1188..0000  น.น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าคณะพกัน าคณะพกั  KKeeffllaavviikk  aaiirrppoorrtt  hhootteell  หรือเทยีบเท่าในหรือเทยีบเท่าใน  
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

28 พ.ค. 28 พ.ค. ––  5 มิ.ย. 25655 มิ.ย. 2565  115599,,000000..--  114433,,000000..--  112277,,000000..--  1166,,000000..--  1133,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  
18 18 ––  26 มิ.ย. 256526 มิ.ย. 2565  115599,,000000..--  114433,,000000..--  112277,,000000..--  1166,,000000..--  1133,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  
0909--17 ก.ค. 256517 ก.ค. 2565  
(วนัเข้าพรรษา)(วนัเข้าพรรษา)  

116699,,000000..--  151522,,000000..--  113355,,220000..--  1199,,000000..--  1144,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  

2323--  31 กรกฎาคม 256531 กรกฎาคม 2565  116699,,000000..--  151522,,000000..--  113355,,220000..--  1199,,000000..--  1144,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  
06 06 ––  14 สิงหาคม 256514 สิงหาคม 2565  

(วนัแม่แห่งชาติ)(วนัแม่แห่งชาติ)  
116699,,000000..--  151522,,000000..--  113355,,220000..--  1199,,000000..--  1144,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  

ค่าทวัรร์วมค่าทวัรร์วม  ::  
✓✓  ค่าตั๋วเครื่องบินไปค่าตั๋วเครื่องบินไป--กลบั รวมค่าภาษี กลบั รวมค่าภาษี   
✓✓  ค่ารถโคช้มาตรฐานสแกนดิเนเวยี ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุค่ารถโคช้มาตรฐานสแกนดิเนเวยี ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  
✓✓  ค่ารถโคช้มาตรฐานไอซแ์ลนด ์ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุค่ารถโคช้มาตรฐานไอซแ์ลนด ์ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุลกัษณะการจดัรถโคช้ท่องเที่ยวเป็นไปดงันี ้ลกัษณะการจดัรถโคช้ท่องเที่ยวเป็นไปดงันี ้  
✓✓  1010--14 ท่าน          ใชร้ถ 14 ท่าน          ใชร้ถ MMiinnii  BBuuss  ขนาด 16ขนาด 16--25 ที่นั่ง25 ที่นั่ง  
✓✓  1515--19 ท่าน          ใชร้ถ 19 ท่าน          ใชร้ถ MMiiddii  BBuuss  ขนาด 25ขนาด 25--33 ที่นั่ง33 ที่นั่ง  
✓✓  2020--24 ท่าน          ใชร้ถ 24 ท่าน          ใชร้ถ MMiiddii  BBuuss  ขนาด 29ขนาด 29--39 ที่นั่ง39 ที่นั่ง  
✓✓  25 ท่านขึน้ไป       ใชร้ถ 25 ท่านขึน้ไป       ใชร้ถ BBuuss  ขนาด 40ขนาด 40--49 49 ที่นั่งที่นั่ง  
✓✓  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามที่ระบใุนรายการค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามที่ระบใุนรายการ  
✓✓  ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ TTwwiinn  //  DDoouubbllee  ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 

เตียง (เตียง (TTrriippllee))  บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทนบางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน,,  โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวยี โดยเฉพาะใโรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์ส่วนใหญ่จะไม่มีนเขตแลปป์แลนด ์ส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (TTrraaddee  FFaaiirr))  เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 
33--4 เท่าตวั4 เท่าตวั  

✓✓  ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ   
✓✓  ค่าธค่าธรรมเนียมวีซา่เดนมารก์ (เชงเกน้)รรมเนียมวีซา่เดนมารก์ (เชงเกน้)  
✓✓  ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 ยโูร / ท่าน / วนัค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั   
✓✓  ค่าประกนัการเดินทางของ บรษิัท ค่าประกนัการเดินทางของ บรษิัท AAIIGG  เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TTRRAAVVEELL  GGUUAARRDD  คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรบัคุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรบั

ผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท ต่อเนื่องยกวา่ 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท ต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวัหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั   

✓✓  ––หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความหากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเที่ยวบินล่าชา้ของสมัภาระและเที่ยวบิน
กรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร์กรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร์  

✓✓  ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้เครื่องไดน้ า้หนกัไมเ่กิน ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้เครื่องไดน้ า้หนกัไมเ่กิน 
7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายใ7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ นประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ 
และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้  

ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทวัรไ์ม่รวม  ::  
  ค่าค่า  PPCCRR  TTeesstt  ++  TTeesstt  &&  GGoo  ((ถา้มี)ถา้มี)  
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่มค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม  77%%  ของคา่บรกิารทวัร์ของคา่บรกิารทวัร์  
  ค่าภาษีหกัค่าภาษีหกั  ณณ  ที่จ่ายที่จ่าย  33%%  
  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ค่าทปิหัวหน้าทวัร์  และไกดท์อ้งถ่ินและไกดท์อ้งถ่ิน  
  ค่าท าหนงัสือเดินทางค่าท าหนงัสือเดินทาง  (พาสปอรต์)(พาสปอรต์)  
  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทิอาทิ  ค่าโทรศพัท์ค่าโทรศพัท์,,  ค่าซกัรีดค่าซกัรีด,,  คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกัคา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั  และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัและค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั  ค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งพิเศษในค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งพิเศษใน

รา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ  จดัให้จดัให้  ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  เช่นเช่น  หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียวหากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว  
ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิม่  
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การจองทวัร์การจองทวัร์  ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
    กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้  6655,,000000  บาทต่อผูเ้ดนิทางหน่ึงทา่นบาทต่อผูเ้ดนิทางหน่ึงทา่น  ภายในภายใน  33  วนันบัจากวนัท่ีจองวนันบัจากวนัท่ีจอง  ซึ่งเงินมดัจ าซึ่งเงินมดัจ า

ดงักล่าวจะเป็ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่นนการยืนยนัการจองของทา่น  และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้  3030  วนัก่อนการเดินทางวนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไมช่ าระหากท่านไมช่ าระ
เงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนดเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด  ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไขทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข  

หมายเหตุหมายเหตุ  โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้  เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว  ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง  เนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนัเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนั
เดินทางจะไมเ่หมือนกนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้นโปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น  จะส่งใหท้่านจะส่งใหท้่าน  77  วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้)วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้)  
หมายเหตุหมายเหตุ          ทางบริษัททางบริษัท  ฯฯ  ไดจ้ดัเตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ไดจ้ดัเตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์  1155  วนัก่อนการเดนิทางวนัก่อนการเดนิทาง  โดยซือ้ตัว๋เครือ่งบินโดยซือ้ตัว๋เครือ่งบิน,,  เช่ารถโคช้เช่ารถโคช้,,  จองโรงแรมทีพ่กัจองโรงแรมทีพ่กั,,  
รา้นอาหารรา้นอาหาร  ตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมตา่งตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมตา่ง  ๆๆ  เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร์เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร์   ในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณ์อนัสดุวสิยัในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณ์อนัสดุวสิยั  อาทิอาทิ  การยกเลิกเทีย่วบินการยกเลิกเทีย่วบิน,,  
การล่าชา้ของสายการบินการล่าชา้ของสายการบิน,,    การพลาดเทีย่วบินการพลาดเทีย่วบิน  (ขึน้เครื่(ขึน้เครื่องไม่ทนั)องไม่ทนั),,  การนดัหยดุงานการนดัหยดุงาน,,  การก่อการจลาจลการก่อการจลาจล,,  ภยัธรรมชาติภยัธรรมชาติ  รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้
เมืองเมือง  อนัเป็นผลท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้อนัเป็นผลท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้  หรือหรือ  ไม่สามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรมไม่สามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม  หวัหนา้ทวัร์หวัหนา้ทวัร์  มีสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นมีสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
โปรแกรมโปรแกรม  และไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้า่ยตา่งและไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้า่ยตา่ง  ๆๆ  ทีท่่ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้านไดช้ าระมาแลว้  เพราะทางบริษัทเพราะทางบริษัท  ฯฯ  ไดม้ีการตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่างไดม้ีการตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่าง  ๆๆ  ไวล่้วงหนา้แลว้ไวล่้วงหนา้แลว้
และหากมคี่าใชจ้า่ยใดและหากมคี่าใชจ้า่ยใด  ๆๆ  ทีเ่กิดขึน้นอกเหนอืทีเ่กิดขึน้นอกเหนอื  จากในรายการทวัร์จากในรายการทวัร์    หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ  เพราะเป็นสิ่งทีท่างบริษัทฯเพราะเป็นสิ่งทีท่างบริษัทฯ  มิอาจรบัผดิชอบได้มิอาจรบัผดิชอบได้  


