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Code: IE04-CRUISE-BALTICCRUISE-10TG-JUN-JUL-112-116-MN0204 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลบอลตกิ 

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

 

****โปรโมช ัน่พเิศษ…ลอ่งเรอืทะเลบอลตกิ โดย สายการบนิไทย**** 

มถินุายน – กรกฎาคม 2563 

ราคาเร ิม่ตน้....112,900 บาท 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัรพ์าเทีย่วทกุประเทศ.... รวมคา่วซีา่และทปิตา่งๆแลว้)  

สวเีดน - รสัเซยี (เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์) – ฟินแลนด ์– เอสโตเนยี –วสิบ ี

ขอสงวนสทิธิห์ากเรอืมกีารปรบัเปลีย่นทา่เทยีบเรอื ซึง่ทางทวัรจ์ะท าการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ตอ่ไป 

ทอ่งเทีย่ว Shore Excursion ของเรอื อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัการเขา้ออกของ

ตารางเดนิทางเรอื 

ราคาทวัร ์112,900 บาท : 27 ม.ิย.- 6 ก.ค. / 11-20 ก.ค. 

ราคาทวัร ์116,900 บาท : 18–27 ก.ค. (เร ิม่ตน้หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง) 
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Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

 (เรอืรอยลั แครบิเบีย้น จเีวล ออฟ เดอะ ซ)ี 

เรอืบรรจผุูโ้ดยสารได ้2,139 คน จ านวน 13 ช ัน้ ระวาง 90,090 ตนั 

 

ประเภทหอ้งพกั 

 หอ้งพกับนเรอืแบบกรุป๊จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง                        

( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับรษิทั เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอื ทีส่ามารถพกัได ้3 ทา่น มี

จ านวนจ ากดั 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเลขหอ้งพกัใหก้บัคณะ เนือ่งจากหอ้งพกับนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ 

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของประเภทหอ้งพกัในระดบัทีต่า่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัหรอื ช ัน้

เดยีวกนั ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 หอ้งพกัมรีะเบยีงววิทะเล  (Ocean View with Balcony) 

 

 หอ้งพกัแบบหนา้ตา่ง  (Ocean View) 
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 หอ้งพกัแบบ Inside 

 

 

เสน้ทางเดนิเรอื (ลอ่งเรอืทะเลบอลตกิ) 

 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร – สตอกโฮลม์ 

 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่อง สตอกโฮลม์ (ประเทศสวเีดน) – เช็คอนิลงเรอืส าราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas 

 

01.10 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูสิูส่นามบนิอาลันดา (ARN)โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG960  

 สายการบนิบรกิารอาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.50 ช.ม.) 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาลันดา ประเทศสวเีดน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเขา้ชม ศาลากลางจังหวัด (City Hall) อนัมชีือ่เสยีงไปทั่วโลกในการจัดงาน เลีย้งเพือ่เป็นเกยีรตแิก่

ผูท้ีไ่ดรั้บรางวัลโนเบลท่านจะได ้ชม หอ้งจัดเลีย้ง (Blue Hall) รวมทัง้หอ้งโถงทีใ่ชใ้นการเตน้ร าซึง่ประดับ

ประดาไปดว้ยโมเสดทองค ากวา่ 18 ลา้นชิน้ ศาลาวา่การแหง่นีใ้ชเ้วลากอ่สรา้งนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดังชาวสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้นและมงุหลังคาดว้ยหนิโม
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เสค สรา้งแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์รอืรบโบราณวาซาร์ ซึง่ไดรั้บการกู ้

ข ึน้มาหลังจากจมอยูใ่นน ้าเป็นเวลา 333 ปี ท่านจะไดช้มสิง่ของเครือ่งใชภ้ายในเรอื ตลอดจนเรอืวาซารท์ี่

แทจ้รงิเกอืบสมบรูณ์แบบเหมอืนเมือ่สมัย ค.ศ.1625 ทีพ่ระเจา้กสุตาฟอดอลฟสุที ่2 ด ารใิหส้รา้งเรอืรบนี้

ข ึน้มาเพือ่ขยายอ านาจทางการทหารทั่วยโุรป 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มเมนู กุง้มงักร 

 

 

 

14.00 น. น าทา่นเชค็อนิขึน้ เรอืส าราญ Royal Caribbean Jewel of the Seas 

18.00 น. เรือส าราญออกเดนิทางจากท่าเทียบเรอืสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน สู่ท่าเทียบเรือเซนต์ปีเตอร์เบริ์ก 

(St.Peterberg) ประเทศรัสเซยี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีส่าม  AT SEA 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 
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อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารหรอืน่ังเล่นในคลับ 

เลาจน์ หรอืท ากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไมว่่าจะเป็นชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้

ปลอดภาษีบนเรอื (Duty Free) และสว่นสนัทนาการอืน่ๆอกีมากมาย กจิกรรมความบันเทงิอันหลากหลายที่

ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารบนเรอืส าราญ เชน่ 

Public Room  :บารแ์ละเลาจน ์หอ้งสมดุ หอ้งอนิเตอรเ์นต 

Entertainment  :ชมโชวพ์เิศษทีท่างเรอืมจีดัแสดงหรอืจะเลอืกน่ังเลน่ในคลับ เลาจน ์บารต์า่งๆ

หลากหลาย 

   สไตล ์คาสโิน ดสิโกเ้ธค หอ้งเลน่เกม 

Sport and Activities  :สระวา่ยน ้า สปอรท์คอรท์ ฟิตเนต มนิกิอลฟ์ 

Spa and Wellness  :หอ้งสปา หอ้งสตรมี บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืส าราญหรตูามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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วนัทีส่ ี ่ เซนตปี์เตอรเ์บริก์ (ประเทศรสัเซยี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอื เซนตปี์เตอรเ์บริก์ (St.Peterberg) ประเทศรัสเซยี 

 น าท่านเขา้ชมป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล (Peter and Paul Fortress) ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งแห่งแรกของเมอืง           

เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ เคยใชเ้ป็นคุกขังแมกซมิกอรก์ี ้ผูป้ระพันธบ์ทละครเรือ่งเด็กกับพระอาทติยใ์นคุกแห่งนี ้

ปัจจุบันใชเ้ป็นทีส่สุานส าหรับเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ ทุกพระองค ์  จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหา

วหิารเซน็ตไ์อแซค (St. Issac Cathedral) สรา้งขึน้อยา่งสวยงามยิง่ใหญ่ ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผ่นหนัก

ถงึ 100 กโิลกรัม  นับเป็นวหิารทรงโดมทีส่งูทีส่ดุในโลก ภายในมรีปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รปูเขยีน

ไอคอนโบสถศ์ักดิส์ทิธิแ์หง่นีเ้ป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงอยา่งมากเนือ่งจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิ

ของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่วหิารเซ็นตไ์อแซคแห่งนี้กลับอยูร่อดปลอดภัย น าท่านถ่ายรูปกับ

โบสถห์ยดเลอืด (Savior on the blood/ resurrection Church) สรา้งในปี ค.ศ.1883 มลีักษณะของศลิปะ

แบบไบเซนตไ์ทนค์ลา้ยกบัวหิารเซนตบ์าซลิทีม่อสโก จดุประสงคใ์นการสรา้งเพือ่เป็นการแสดงความเคารพ

ตอ่สถานทีท่ีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี2่ ถกูลอบปลงพระชนม ์ โดยผูก้อ่การรา้ยขวา้งระเบดิใสร่ถมา้จนท าให ้

พระองคบ์าดเจ็บสาหัสตรงบรเิวณดังกล่าว จากนัน้มาถูกสรา้งเพิม่เตมิขึน้จากเงนิบรจิาคของประชาชนทั่ว

ประเทศรัสเซยี ใชเ้วลากอ่นสรา้งยาวนานวา่ 20 ปี เป็นงานศลิปะแบบรัสเซยีดัง้เดมิ ประดับประดาดว้ยโมเสก

พรอ้มกับรูปภาพโมเสกขนาดใหญ่ยักษ์เป็นจุดขายของทีน่ี่อาจจะมบีางทรงหลุดเสยีไปตามกาลเวลาเพราะ

ในชว่งนี้โบสถห์ยดเลอืดแห่งนี้ ถูกกลุ่มคนสถาปนาใหค้วามงดงามของมันเป็นเพยีงโรงเก็บมันฝร่ังประจ า

เมอืงใน ยคุมดืโซเวยีต กอ่นจะมกีารซอ่มแซมครัง้ใหญใ่นชว่งปี ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปิดเป็นพพิธิภัณฑ์

อยา่งสมบรูณ์แบบเมือ่ปี ค.ศ.1997 ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดย้ลโฉมอนังดงามนีไ้ดอ้ยา่งเต็มตา  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
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บา่ย น าท่านเขา้ชมพระราชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ (Petrodvorets) หรอืทีช่าวรัสเซยีเรยีกว่า "ปิเตยีรโ์ก๊ฟ" นัน้มี

รากศัพทม์าจากภาษาเยอรมนัแปลวา่ "สวนของปีเตอร"์ นับเป็นพระราชวังทีส่วยงามไมเ่หมอืนใคร และเป็น

ทีห่นึง่ของความใหญ่โตทีส่ดุในรัสเซยี ซึง่แสดงใหเ้ห็นการสบืทอดประเพณีสากล ความส าเร็จ ความกลา้

หาญ และความเกง่กาจ ตัวอยา่งของกลุม่สถาปัตยกรรม กลุม่ประตมิากรรม และกลุม่วศิวกรรมทีส่อดประสาน

กับภมูปิระเทศทีส่วยงาม สรา้งดว้ยศลิปะผสมทัง้แบบเรอเนสซองส ์บารอก และคลาสสกิ โดยใชส้ถาปนกิ

วศิวกรจติรกร และปฏมิากรทีม่ชี ือ่เสยีงหลายท่าน พระเจา้ปีเตอรม์หาราชโปรดใหส้รา้งขึน้ใชเ้วลาราว 10 ปี 

จนสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายน์ในฝร่ังเศส  หอ้งต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปดว้ยทองค า

อร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์จนมอิาจประเมนิค่าได ้  ส่วน

ภายนอกเต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ ์และสวนน ้าพุอันตระการตา (หมายเหตุ : พระราชวังฤดูรอ้นปีเตอร์

ฮอฟ ปิดทุกวันจันทร์ และปิดเฉพาะวันอังคารสดุทา้ยของเดอืน เนื่องจากปัจจุบันพระราชวังฤดูรอ้นปีเตอร์

ฮอฟ (Petrodvorets) มกีารจ าหน่ายตั๋วในปรมิาณทีจ่ ากัด โดยเฉพาะวันทีเ่รอืส าราญเทยีบท่า และตรงกับ

ฤดรูอ้นของประเทศรัสเซยี ซึง่หากวันดังกลา่วไมส่ามารถ รองรับกรุ๊ปได ้ทางบรษัิทขออนุญาตน าทา่นเขา้ชม

สถานทีอ่ืน่ทดแทน โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเซนตปี์เตอรเ์บริก์ (St.Peterberg) ประเทศรัสเซยี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีห่า้  เซนตปี์เตอรเ์บริก์ (ประเทศรสัเซยี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทเซนตไ์มเคลิ (Saint Michael’s Castle) หรอืชือ่หนึง่คอื ปราสาทมเิคลลอฟสกี ้                   

เป็นพระราชวังเกา่ใจกลางนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีพั่กอาศัยของจักรพรรดพิอลที ่1 เมือ่

ปี ค.ศ.1797  ความแปลกของการออกแบบปราสาทแหง่นีค้อื การออกแบบภายนอกของตัวปราสาทจากทัง้ 

4 ทศิ จะมลีักษณะทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ผสมผสานระหว่าง เฟรน้ชค์ลาสสคิ              

อติาเลีย่นเรเนอซองส ์และโกธคิ การออกแบบทีพ่ านักเป็นไปอยา่งแน่นหนาและรัดกมุ เหตุเพราะจักรพรรดิ

พอลที ่1 หวาดระแวงกับการลอบปลงพระชนม ์แต่สดุทา้ยก็ถูกลอบปลงประชนมใ์นหอ้งบรรทมของตนเอง

หลังเขา้พักไดเ้พยีง 40 คนื โดยกองก าลังของนายพลเบนกิสนั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของพพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) อดตีพระราชวังฤดูหนาวที่

ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่หง่นี ้เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของ

รัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสัมพันธไมตรไีทย รัสเซยี   พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กับพระ

เจา้ซาร ์นโิคลัส ที ่2 ของรัสเซยีอกีดว้ย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ไดถู้กใชเ้ป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล ้า

ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี ่  ปีกัสโซ  

แรมบรันด ์  แวนโกะ้ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุของโลกแหง่หนึง่ (หมายเหตุ : 

เนื่องจากปัจจุบันพพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum)  มกีารจ าหน่ายตั๋วในปรมิาณทีจ่ ากัด 

โดยเฉพาะวันทีเ่รอืส าราญเทยีบท่า และตรงกับฤดูรอ้นของประเทศรัสเซยี ซึง่หากวันดังกล่าวไม่สามารถ 

รองรับกรุ๊ปได ้ทางบรษัิทขออนุญาตน าทา่นเขา้ชมสถานทีอ่ืน่ทดแทน โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเซนตปี์เตอรเ์บริก์ (St.Peterberg) ประเทศรัสเซยี 

18.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืเซนตปี์เตอรเ์บริก์ เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอืเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

วนัทีห่ก  เฮลซงิก ิ(ประเทศฟินแลนด)์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีเ่มอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์
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น าท่านชมเมอืง เฮลซงิก ิ(Helsinki) สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1550 โดยกษัตรยิก์สุตาฟ วาชา แห่งสวเีดน เมือ่

อดีตเฮลซงิกไิม่ใช่เมอืงหลวงของฟินแลนด์ (เมอืงหลวงเก่าคือตรูกู เมือ่ครัง้ตกเป็นเมอืงขึน้ของสวีเดน                     

ปี ค.ศ. 1809  –  ค.ศ. 1812) เฮลซงิกมิาเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดต์ัง้แต่ปี ค.ศ. 1812 ในสมัยทีต่กอยู่

ภายใตก้ารปกครองของรัสเซยี ท าใหเ้ฮลซงิกเิป็นเมอืงที่มวีัฒนธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและ

ตะวันตก และเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อกีทั ้งท าเลทีต่ัง้ยังอยู่

ทา่มกลางหมูเ่กาะมากมายในทะเลบอลตกิ จนเฮลซงิกไิดรั้บฉายาว่าเป็น "ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ" และในปี 

ค.ศ. 2000 เฮลซงิกยิังไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปดว้ยค าขวัญ

ทีว่า่ "Helsinki The high tech city where culture meets nature"  น าท่านเขา้ชมโบสถ ์Temppeliaukio 

หรอืทีผู่ค้นรูจ้ักกนัในนาม โบสถห์นิ (Rock Church) หนึง่ในสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีเ่ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่

ในแต่ละปีจะมผีูค้นนับลา้นคนมาเยอืนโบสถถ์ ้าแห่งนี้ ออกแบบโดยพีน่อ้งสถาปนกินาม ทโีม และทูโอโม  

โดยใชเ้วลาสรา้งกวา่ 39 ปี ตัง้แต ่ค.ศ.1930-1969 บรเิวณดา้นในสรา้งขึน้จากการสกัดหนิลว้นๆ หลังคามงุ

ดว้ยทองแดง และเวน้ชอ่งตรงกลางเป็นเหมอืนลายลูกกรงแนวตัง้เพือ่ใหแ้สงธรรมชาตสิามารถส่องเขา้มา

ดา้นในได ้การออกแบบเชน่นีท้ าใหบ้รเิวณโถงดา้นในเกดิเป็นอะคสูตคิชัน้ยอดในการแสดงดนตร ีซึง่ปัจจุบัน

สถานทีแ่หง่นีถ้กูใชใ้นการจัดแสดงคอนเสริต์บอ่ยครัง้ น าท่านชมอนุสาวรยีซ์เิบลอิสุ (Sibelius Monument) 

อนุสาวรยีแ์หง่นีต้ัง้อยูใ่น Sibelius Park ถกูสรา้งขึน้เพือ่สดุดใีหแ้กนั่กประพันธเ์พลงคลาสสกิชือ่ดังของโลก

ชาวฟินแลนดน์ามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดยี เพลงปลุกใจชาวฟินน์ใหลุ้ก

ขึน้มาเรยีกรอ้งเอกราชจากรัสเซยี ลักษณะเป็นอนุสาวรยีท์ีแ่ปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็น

การสรา้งโดยน าเอาแทง่เหล็กจ านวน 600 แทง่ มาเชือ่มเขา้ดว้ยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออรแ์กนลม ที่

มคีวามสงู 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลกึ 6.5 ม. และหนัก 24 ตันตัง้อยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเดน่  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ (Open Air Museum of Finland) พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวาม

เป็นมาของบา้นและทีอ่ยูอ่าศัยในทกุยคุสมัยของประเทศฟินแลนด ์และการสรา้งบา้นในแต่ละภมูภิาค อสิระ

ใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอัธยาศัย  ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกับวหิารเฮลซงิก ิ(Helsinki Cathedral) วหิาร

สไตลน์ีโอคลาสสคิ สรา้งขึน้ในยคุศตวรรษที ่18 เพือ่เป็นเครือ่งบรรณาธกิารแก่แกรนดด์ยคุแห่งฟินแลนด ์

และเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของเมอืงเฮลซงิกใินปัจจบุนั จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัวหิารอสุเพนส

กี ้(Uspenski Cathedral) วหิารสไตลอ์อโธดอกสอ์อกแบบโดยสถาปนกิชาวรัสเซยีในชว่งปี ค.ศ.1808-

1862 แต่ตัววหิารเองใชเ้วลากอ่สรา้งเพยีง 6 ปีเศษหลังจากเขาเสยีชวีติลง การออกแบบดา้นนอกวหิารมี

สสีนัแปลกตาซึง่หาดไูดย้ากโดยตัววหิารสนี ้าตาลอฐิ  โดมสฟ้ีาออ่น และยอดโดมสทีอง  
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16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืเฮลซงิก ิ

17.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืเฮลซงิก ิเพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เทยีบเรอืทาลลนิน ์ประเทศเอสโตเนยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ  

 หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัทีเ่จ็ด ทาลลนิน ์(ประเทศเอสโตเนยี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเมอืงทาลลนิน ์ประเทศเอสโตเนยี 

น าทา่นชม เมอืงทาลลนิน ์(Tallinn)  เมอืงหลวง และเมอืงทา่หลักทีม่คีวามส าคัญทางดา้นการทอ่งเทีย่วของ

เอสโตเนยี เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่มคีวามเกา่แกท่ีส่ดุในทะเลบอลตคิ น าท่านเทีย่วชม จัตุรัสเมอืงเกา่ของทาลลนิน ์

(Tallinn Old Town Square) ยา่นศูนยก์ลางของเมอืงทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืง

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ในอดตีเป็นสถานทีซ่ ือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ ใชเ้ป็นทีเ่ฉลมิฉลองเทศกาลต่างๆ 

ของเมอืง  จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโบสถอ์เล็กซานเดอร ์เนฟสกี ้(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถใ์หญ่

ทีม่ยีอดโดมใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงทาลลนิ เป็นโบสถค์รสิตอ์อรโ์ธด็อกซท์ีส่รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1900 ในชว่งที่

เอสโตเนียเป็นสว่นหนึง่ของจักรวรรดซิารแ์ห่งรัสเซยี สถาปนกิผูอ้อกแบบโบสถเ์ป็นคนรัสเซยี จากเซนตปี์

เตอรส์เบริก์ สรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหแ้กเ่จา้ชายอเล็กซานเดอร ์ยาโรสลาวทิซ ์เนฟสกี ้ดา้นบนของโบสถม์หีอ

ระฆังใหญ่ มรีะฆัง 11 อัน รวมถงึอันทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงซึง่มนี ้าหนักถงึ 15 ตัน  น าท่านแวะชม โบสถเ์ซนต์

แมรี ่(Saint Mary Church) หรอืในอกีชือ่หนึง่ คอื Dome Church เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงสรา้งขึน้

โดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตลโ์กธคิ ภายใตพ้ืน้หนา้ประตูโบสถ์บรรจุโลงศพของ ORRO JOHANN 
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THUVE ซึง่เมือ่สมยัยงัมชีวีติอยู ่เป็นคนเจา้ชูแ้ละท าใหผู้ห้ญงิหลายคนเสยีใจมาก ภายหลังเมือ่ส านกึผดิได ้

จงึบอกใหค้นน าศพของตัวเองมาฝังไวต้รงทางเขา้โบสถ ์เพือ่เป็นการลงโทษตัวเอง ซึง่ว่ากันว่า ถา้ใครได ้

เหยยีบ ณ ตรงจดุทีไ่ดม้กีารบรรจุโลงศพไว ้ใหท้ าการอธษิฐานของพร แลว้จะประสบความส าเร็จในพรทีข่อ

ไว ้น าท่านเขา้ชมปราสาททุมเปีย (Toompea Castle) สว่นต่อเตมิทีส่รา้งจากรากฐานเดมิของป้อมปราการ

ประจ าเมอืง ซึง่มอีายตุัง้แตศ่ตวรรษที ่13-14 ปราสาทแห่งนี้สรา้งขึน้ดว้ยสไตลบ์าโรก ระหว่างปี ค.ศ.1767-

1773 ปัจจบุนัยงัเป็นทีท่ าการของรัฐสภาแหง่ประเทศเอสโตเนีย 

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพระราชวังแคทดรอิอก (Kadriorg Palace)  เป็นพระราชวังสไตลบ์าร๊อค สรา้งขึน้ตามพระ

ประสงค์ของพระเจา้ปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซยี เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชนิีแคทเธอรีน โดย

พระราชวังแห่งนี้ไดรั้บการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนกิชาวอติาเลีย่นในปี ค.ศ. 1720 แต่ใน

ปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงผลงานทางศลิปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะไดช้มความงดงาม

ของสวนบรเิวณโดยรอบพระราชวังเกา่แหง่นีด้ว้ย 

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืทาลลนิน ์ 

17.00 น. เรอืออกจากทา่เทยีบเรอืมุง่หนา้สู ่สูท่า่เทยีบเรอืวสิบ ีประเทศสวเีดน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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วนัทีแ่ปด วสิบ ี(ประเทศสวเีดน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เมอืงวสิบ ีประเทศสวเีดน 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงวสีบ ี(Visby) เมอืงเล็ก ๆ บนเกาะกอทลันดท์างตอนใตข้องประเทศสวเีดน เป็นเมอืง

เกา่แกข่องชาวไวกิง้ และยงัเป็นเมอืงส าคัญทางการคา้ในยโุรปเหนอื วสิบเีป็นเมอืงยคุกลาง สรา้งขึน้ในสมยั

ศตวรรษที ่12 และยังคงไดรั้บการบ ารุงรักษาดใีนเขตสแกนดเินเวยี มทีัง้ก าแพงหนิลอ้มรอบตัวเมอืง ซาก

ปรักหักพัง และโบสถเ์ก่าแก่ และเมอืงนี้ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 

1995 อกีดว้ย  นอกจากการชมก าแพงเมอืงแลว้ ในเมอืงยงัมโีรงเก็บสนิคา้มากมายและบา้นเรอืนของพ่อคา้

ที่ร ่ารวย ที่ต่างแข่งขันกันตกแต่งบา้นช่องอย่างสวยงาม ในช่วงฤดูรอ้นเมือง วสิบี้ไดก้ลายเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วยอดนยิมส าหรับชาวสแกนดเินเวยีนเลยทเีดยีว น าท่านเทีย่วชมก าแพงหนิโบราณหรอืทีเ่รยีกว่า 

Ringmuren สรา้งขึน้ในยคุครสิตศ์ตวรรษที ่13 โดยก าแพงยาว 3.4 กโิลเมตร สรา้งขึน้เพือ่ลอ้มรอบตัวเมอืง

และสถานทีป่รักหักพังและโบสถเ์กา่แกข่องเมอืง ก าแพงและป้อมปราการแห่งนี้ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดี

ทีส่ดุในยโุรปเหนอื โดยแตล่ะป้อมจะมกีารตดิตัง้ธงชาตสิวเีดนปลวิไสวสวยงาม จากนัน้น าท่านชมโบสถเ์กา่

ประจ าเมอืง          ถอืเป็นสถาปัตยกรรมในยคุกลางทีดู่ตระหง่าน ขา้งๆ โบสถจ์ัดเป็นสวนสวยใหเ้ดนิเล่น 

ตามแตล่ะมมุจะมมีา้น่ังใหห้ยดุน่ังพักตามอธัยาศัย   

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงฮันเซยีตกิ (Hanseatic Town of Visby) เมอืงเกา่แกแ่ห่งเกาะกอทลันด ์น าท่านชม 

จัตุรัสใจกลางเมอืงเก่า (Main Square) จัตุรัสทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารบา้นเรอืนเกา่แก่ในสมัยยคุกลาง ตัว
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อาคารสสีันสดใส  บรเิวณรอบจัตุรัสจะม ีรา้นอาหาร, คาเฟ่ และ รา้นขายของทีร่ะลกึ  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิ

เล่นพักผ่อนและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย น าท่านชม โบสถเ์ซนนโิคไล (St.Nicolai) โบสถเ์กา่แก่

ในสมัยศตวรรษที ่13 ปัจจุบันคงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังแต่ยังคงความขลังและมเีสน่ห ์เป็นอกีสถานที่

สวยงามอกีแหง่ทีท่รงคณุคา่แหง่วสีบ ี 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืวสีบ ี

19.00 น. เรอืออกจากทา่เทยีบเรอืมุง่หนา้สู ่ทา่เรอืสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

หมายเหต ุ     กอ่นเรอืกลับเทยีบทา่ในค ่าวันนี้ท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึง่เป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋า

ลงจากเรอื ทา่นจะตอ้งจัดกระเป๋าใบใหญว่างไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก 

เพราะเจา้หนา้ทีข่องเรอืจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญข่องท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และบัญชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกสง่มาใหท้่าน

ตรวจเชค็กอ่นท าการช าระในวันรุง่ขึน้ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการช าระผา่นบตัรเครดติ ทางบรษัิทเรอืจะชารจ์คา่ใชจ้า่ยผา่นบตัร

เครดติทีท่า่นไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวันทีท่า่นเชค็อนิโดยอตัโนมตั ิ

 

 

วนัทีเ่กา้ สตอกโฮลม์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

 น าทา่นชมกรงุสตอกโฮลม์ซึง่อยูบ่นหมูเ่กาะใหญน่อ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร ์กอ่ก าเนดินครอันงามสง่ารมิ

คลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ท าเนียบรัฐบาล น าท่านขึน้จุดชมววิบนเนนิเขา Fjallgatan เพือ่บันทกึภาพของกรุง

สตอกโฮลม์จากมมุทีส่วยทีส่ดุ เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า “เวนสิแห่งยโุรปเหนือ” และยังไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น “นคร

หลวงแหง่วัฒนธรรมของยโุรป” อสิระใหท้่านไดช้มววิสวยของตัวเมอืงทีต่ัง้และโอบลอ้มไปดว้ยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แลว้

ยอ้นอดตีโดยชมยา่นเมอืงเกา่ทีม่อีายมุากกวา่ 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ทีม่กีารตัง้บา้นเรอืนบนเกาะนีต้ัง้แต่

สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่13 และมกีารรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม น าท่านเทีย่วชมภายในเมอืงเกา่ โอลดซ์ติี ้ท่านจะได ้

สมัผัสกบัหมูอ่าคารหลากสมีากมายทีเ่รยีงรายรอนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมมุโลกมาเก็บภาพความน่าประทับใจ จากนัน้น า

ทา่น ผา่นชมพระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน ชมวังหลวงอนัโอโ่ถงงาม สงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัเรเนซองส ์ 
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11.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอาลันดา (ARN) เพือ่เชค็อนิ และด าเนนิการ TAX Refund ภายในสนามบนิ 

14.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอาลันดา โดยเทีย่วบนิที ่TG 961 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.20 ชัว่โมง) บรกิาร

อาหารกลางวัน และ อาหารค ่า เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพมหานคร 

 

05.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วนั ลอ่งเรอืทะเลบอลตกิ 

Royal Caribbean – Jewel of the SEAs!!! 

 

ราคาทวัร ์112,900 บาท : 27 ม.ิย.- 6 ก.ค. / 11 - 20 ก.ค. 

ราคาทวัร ์116,900 บาท : 18 - 27 ก.ค. (เร ิม่ตน้หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง) 

ตราคา่บรกิาร 27 ม.ิย.- 6 ก.ค. 63  11 - 20 ก.ค. 63 18 - 27 ก.ค. 63 

ราคาผูใ้หญ ่(พักหอ้งคู ่INSIDE) ทา่นละ 112,900 112,900 - 

ราคาผูใ้หญ ่(พักหอ้งคู ่Ocean) ทา่นละ - - 116,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งหนา้ตา่ง Ocean เพิม่ทา่นละ 

(พักคู)่ 

- - - 

อพัเกรดเป็นหอ้งระเบยีงทะเล Balcony เพิม่

ทา่นละ (พักคู)่ 

19,500 19,500 11,500 

พักเดีย่วเพิม่ (จากราคาหอ้ง based) ทา่นละ 45,000 (INS) 45,000 (INS) 49,000 (OCEAN) 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ตัว๋ BKK-ARN-BKK 25,000 
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(TG) 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ 

 (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

110,000 – 150,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่4 กนัยายน 2562) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิไทย  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนโปรแกรม, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  และทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ารองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทางพกัเดีย่ว) ทา่นละ 71,000 บาท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจ า 60% 

* ยกเลกิ 30-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุค

ธรรมดา  

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
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 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง  

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 
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 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สถานทตูสวเีดน) 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั๋วเครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกบัการยืน่ในสมยักอ่น ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสี

เทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกับบุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรือ

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

9. หลักฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ)กรณีผู ้

เดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง / 

เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  
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10. หลักฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- ส าเนาสมดุบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากว่า 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 7 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

หมายเหตุ : หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่่อเนื่อง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

(สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด
ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
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กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ
ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม
และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน
ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก
ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ
ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้
และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี
ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื
ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 
และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


