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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ – กรุ งสต็อกโฮลม์
(สวีเดน)
22.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
(16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้ เชิญรอ
ณ ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก
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วันที่ 2 สวีเดน - เทีย่ วกรุ งสต็อกโฮลม์ - ไอซ์แลนด์ – เทีย่ ว
กรุ งเรคยาวิก
01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดนโดยสาย
การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
07.00 น. ถึงท่าอากาศยานอาลันด้า-สต็อกโฮล์ม การเข้าสูก่ ลุ่ม
ประเทศเชงเก้น (Schengen Visa) จะทาการตรวจคน
เข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานอาลันด้า-สต็อกโฮล์ม
08.00 น. นาคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เป็ นเมืองที่สวยที่สดุ
แห่งหนึ่งในโลก ได้รบั การขนานนามว่า “ราชินีแห่งผืน
นา้ ” ศิลปะและสถาปั ตยกรรม บ้านเมือง ตึกรามบ้าน
ช่อง รวมทัง้ ปราสาทราชวัง ตัง้ อยู่รมิ นา้ และตามเนินสูง
ต่า นาท่านถ่ายภาพวิวทิวทัศน์อนั แสนสวยจาก ซิตี ้
ฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง แล้วเข้
วเข้าสู่ แกมล่าสแตน
เมืองเก่าแก่ท่สี ดุ และสวยงามราวกับภาพวาด ปั จจุบนั
ยังทิง้ ร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยัง
เป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาด
หุน้ , ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ มีเวลาให้ท่านได้
เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิง้ สตรีทอันทันสมัย หรือช้อป
ปิ ้งสินค้าแบรนด์เนม
11.00 น. เดินทางกลับสู่สนามบินอาลันด้า เพื่อบินต่อสู่ไอซ์แลนด์
13.55 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสาย
การบินไอซ์แลนด์แอร์ (ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15
ชั่วโมง)
15.10 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอ
นา้ ที่พวยพุง่ ขึน้ มาจากบ่อนา้ ร้อนรอรับสัมภาระแล้ว
เดินทางสู่กรุงเรกยาวิก เมืองหลวงที่อยูใ่ กล้ขวั้ โลกเหนือ
ที่สดุ ดินแดนอารยธรรมดัง้ เดิมของพวกไวกิง้ นาเที่ยวชม
สู่กรุงเรคยาวิกมีความสวยงามและมีเสน่หไ์ ม่แพ้เมือง
หลวงอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวีย เป็ นเมืองที่เพียบพร้อม
ด้วยความบริสทุ ธิ์ทางธรรมชาติสถาปั
สถาปัตยกรรมทรงคุณ
ค่าที่ถกั ทอประวัตศิ าสตร์บอกเล่าความเป็ นมาของ
“ดินแดนนา้ แข็ง” เล็กๆ แห่งนีไ้ ว้ได้อย่างน่าสนใจ
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก Hilton Reykjavik Nordica หรือเทียบเท่าระดับ
เดียวกัน
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วันที่ 3 เรคยาวิก - เคิรค์ จูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ –
กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ
่ โรงแรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
08.00 น. นาท่านเดินทางสู่เคิรค์ จูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West
Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์ท่มี ชี ่ือเสียง
มากที่สดุ ของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ามีนา้ ตก
และธารนา้ รายรอบ เป็ นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย Activities
เริ่มกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ “ล่องเรือชมวาฬ” กล่าวกันว่า
การชมวาฬในเขตนีต้ ลอดฤดูกาลจะมี 5 ผูย้ ิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล
สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาอาศัย ท่านจะได้มีโอกาสใกล้ชดิ กับวาฬ
แบบธรรมชาติมากที่สดุ วาฬสีนา้ เงิน, วาฬสเปิ รม์ หรือ วาฬหัวทุย,
วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ
วาฬออร์กาที่หาชมได้ยาก (บนเรือมีชดุ กันหนาวให้ยมื และขอสงวน
สิทธิใ์ นกรณีทบี่ ริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนือ่ งมาจากสภาพ
ภูมิอากาศไม่เอือ้ อานวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 23.5 ชัว่ โมง)
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นาคณะพัก Hotel Husafel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ฮูซาเฟล – บ่อน้าร้อน – น้าตกเฮินฟอซ่า - โกลเด้น
เซอร์เคิล - น้าตกกูลล์ฟอสส์ - ซิงเควลลีร์ – น้าพุร้อนเกย์ซรี ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
08.30 น. เดินทางสู่บ่อนา้ พุรอ้ นเดลดาร์ตงุ กูเวอร์ ที่มีอณ
ุ หภูมินา้
สูงที่สดุ ถึง 97 องศาเซลเซียส ใกล้กนั เป็ นนา้ ตกเฮินฟอซซ่า
ไอซ์แลนด์เป็ นประเทศที่มีนา้ ตกสวยหลายแห่ง ซึง่ เป็ นนา้ ตกสาขา
หนึ่งของนา้ ตกใหญ่ท่กี ่อกาเนิดจากแหล่งลาธาร ของทุง่ ลาวาที่เกิด
จากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารนา้ แข็งแลงโจกุล Langj๖kull ธาร
นา้ แข็งที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ และนี่คือสิ่งมหัศจรรย์
เหนือธรรมชาติท่ไี ม่เหมือนใคร
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของ
ไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคา หรือ Golden Circle
ทัศนียภาพของทุง่ หญ้าตัดกับทุง่ ลาวา มีฝงู แกะ, วัวและ
ม้าไอซ์แลนด์หากินอยูต่ ามธรรมชาติ เริม่ จากนา้ ตกกูลล์
ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ น
นา้ ตกที่มชืี ช่อื เสียงแห่งหนึง่ ของประเทศและยังจัดว่าเป็ น
1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั ให้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่ควร
พลาด, ซิงเควลลีร ์ ( ingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก
ของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
(UNESCO) เป็ นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีป
อเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนีม้ ีความสาคัญในฐานะเป็ น
สภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์, นา้ พุรอ้ นเกย์ซีร ์
19.00 น.รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารนาคณะพัก
Geysir Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่ 5 South Shore – นา้ ตกสโกการ์ – นา้ ตกเซลยาลันด์ –
หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดา – เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
08.30 น. นาท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศ
ไอซ์แลนด์มีช่อื เสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็ นพลังงานที่ถกู นามาใช้ทดแทนเชือ้ เพลิง
ทาให้ประเทศแห่งนีไ้ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองที่ไร้มลพิษ
ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสตั ว์ มี
ภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็ นฉากหลัง และ
เป็ นภูเขาไฟที่ยงั มีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ถ่ายรูปกับนา้ ตก
เซลยาลันดส์ มีความสูง 60 เมตร และนา้ ตกอีกแห่งหนึ่งคือ
สโกการ์ มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงาม
ของนา้ ตกที่เป็ นธรรมชาติ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านสนุกกับกิจกรรมเป็ นประสบการณ์ท่ไี ม่เหมือนใคร
นั่นคือ “ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารนา้ แข็ง” หลายประเทศใน
สแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี ้ แต่เป็ น
การขับไปบนทะเลสาบที่เกาะตัวจนกลายเป็ นนา้ แข็ง หรือ
ในแม่นา้ ที่เย็นจัดจนกลายเป็ นนา้ แข็งแม้แต่ท่งุ หิมะ
ท่ามกลางป่ าสน แต่ท่ไี อซ์แลนด์นคี ้ ือธารนา้ แข็งขนาดยักษ์
ที่ไม่เคยละลาย เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ไี ม่ควรพลาด
เดินทางต่อสู่หมู่บา้ นวิก (Vik) หมู่บา้ นเล็กๆ ทางใต้ของ
ไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สดุ
ในโลกเมื่อปี 1991 เป็ นหมู่บา้ นที่มีฝนตกมากที่สดุ ชมหาด
ทรายสีดา ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนว
หินบะซอลต์ เป็ นหินอัคนีท่พี บได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็น
ตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพืน้ ผิวโลก
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก Hotel Klaustur หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
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วันที่ 6 โจกุลซาร์ลอน–ถา้ คริสตัล (Ice Cave)–ขับสโนว์โมบิลธารน้าแข็งวัธนาโจกุล–เซลฟอส์ส
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
08.30 น. Activities
“Crystal Ice Cave tour in Vatnaj๖kull” กิจกรรมนีเ้ ริ่มจาก
การนั่งรถ Super Jeep ที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษใช้วงิ่ บน
ธารนา้ แข็งเท่านัน้ ตะลุยสู่ไอซ์เคฟ หรือที่นิยมเรียกกันอีก
อย่างว่า ถา้ คริสตัล ถา้ นา้ แข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่ง
หนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์
สู่โจกุลซาร์ลอน (J๖kulsแrl๓n) ทะเลสาบธารนา้ แข็ง ที่รูจั้จกั
กันเป็ นอย่างดีว่าเป็ นทะเลสาบธารนา้ แข็งที่ใหญ่ท่สี ดุ ใน
ประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตาราง
กิโลเมตร เท่ากับธารนา้ แข็งทัง้ หมดในทวีปยุโรปรวมกัน
และขนาดความหนามากที่สดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร
เกิดจากการละลายของธารนา้ แข็งที่มากขึน้ ๆ ในทุก ๆ ปี
ปั จจุบนโจกุ
ันโจกุลซาร์ลอนมีพนื ้ ที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร
โดยมีความลึกของนา้ ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่น
ใจกับการ ชมภูเขานา้ แข็ง (ไอซ์เบิรก์ ) ก้อนโต ๆ เรียงราย
โผล่พน้ พืน้ นา้ ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิด
สีสนั สวยงามที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งในโลก
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองเซลฟอส์ส เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของ
การท่องเที่ยวในเส้นทางนี ้
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก Hotel Selfoss หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่ 7 เซลฟอส์ส – คริซูวกิ - อาบน้าแร่บลูลากูน – เคฟลา
วิก
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
09.00 น. นาท่านชมแหล่งความร้อนใต้พิภพที่คริซวู ิก พลังงาน
ความร้อนที่อยู่ใต้ลาวาในเขตภูเขาไฟ พวยพุ่งขึน้ ตามบ่อโคลน
เดือด อันเป็ นธรรมชาติอนั น่าพิศวง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย Activities
“บลูลากูน”
บ่อนา้ แร่รอ้ นและสปาที่โด่งดังระดับโลก
สถานที่ท่องเที่ยวเพื
ยวเพื่อสุขภาพการันตีโดยแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญระดับโลก นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่
พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี ้ บ่อนา้ แร่ธรรมชาติขอ
งบลูลากูน เป็ นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ หลังจากที่มีการวิจยั
ว่านา้ แร่นดี ้ ีต่อผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุท่เี ป็ นองค์ประกอบ
หลักคือ ซิลิดคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ โดย
รักษาความร้อนในนา้ แร่นอี ้ ยู่ท่ี 37-39 องศาเซลเซียส
18.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก Keflavik airport hotel หรือเทียบเท่าใน
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วันที่ 8 เคฟลาวิก – โคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
05.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
06.30 น. เดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสาย
การบิน Iceland Air
13.00 น. ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก รอเปลี่ยน
เที่ยวบิน
14.25 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน
ที่ TG 951
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
06.00 น. นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*****************************************
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PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL
USED
16,000.16,000.19,000.-

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

28 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2565
159,000.143,000.127,000.13,000.-30,000.- / -22,500 .18 – 26 มิ.ย. 2565
159,000.143,000.127,000.13,000.-30,000.- / -22,500 .09-17 ก.ค. 2565
169,000.152,000.135,200.14,000.-30,000.- / -22,500 .(วันเข้าพรรษา)
23- 31 กรกฎาคม 2565
169,000.152,000.135,200.19,000.14,000.-30,000.- / -22,500 .06 – 14 สิงหาคม 2565
169,000.152,000.135,200.19,000.14,000.-30,000.- / -22,500 .(วันแม่แห่งชาติ)
ค่าทัวร์รวม :
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ลักษณะการจัดรถโค้ชท่องเที่ยวเป็ นไปดังนี ้
✓ 10-14 ท่าน
ใช้รถ Mini Bus ขนาด 16-25 ที่น่งั
✓ 15-19 ท่าน
ใช้รถ Midi Bus ขนาด 25-33 ที่น่งั
✓ 20-24 ท่าน
ใช้รถ Midi Bus ขนาด 29-39 ที่น่งั
✓ 25 ท่านขึน้ ไป ใช้รถ Bus ขนาด 40-49 ที่น่งั
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ที ่านจองห้องพักแบบ 3
เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์ แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้
3-4 เท่าตัว
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดนมาร์ก (เชงเก้น)
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยูโร / ท่าน / วัน
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GUARD คุม้ ครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับ
ผูเ้ อาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี นอ้ ยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท ต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
✓ –หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน
กรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
✓ สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื่อง นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึน้ เครื่องได้นา้ หนักไม่เกิน
7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้
และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่า PCR Test + Test & Go (ถ้ามี)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ ในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ที่ส่งั พิเศษใน
ร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว
ท่านต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่
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การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 65,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยื
นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระ
เงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข

หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ )
หมายเหตุ ทางบริษัท ฯ ได้จดั เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมทีพ่ กั ,
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานทีเ่ ข้าชมต่าง ๆ เพือ่ เป็ นการเตรียมพร้อมให้กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การยกเลิกเทีย่ วบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเทีย่ วบิน (ขึน้ เครืองไม่
่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง อันเป็ นผลทาให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสทิ ธิใ์ นการปรับเปลีย่ น
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีท่ านได้
่ านได้ชาระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว
และหากมีค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือ จากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิ่งทีท่ างบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
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