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วนัแรก เช็คอนิ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วยป์ระต ู3 เคานเ์ตอร ์D 

Thai Airwaysโดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

วนัทีส่อง เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ • รปูปัน้นางเงอืกนอ้ย • น า้พเุกฟิออน • พระราชวงัอามา

เลยีนบอรก์ • ทา่เรอืนฮูาวน ์• ชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก ์• ทา่เรอืส าราญ DFDS 

  (-/กลางวนั/เย็น) 

01.20 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง) สูร่าชอาณาจกัรเดนมารก์ (Kingdom of Denmark) เมอืงโคเปนเฮเกน

โดยเทีย่วบนิที ่TG950 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 

ช ัว่โมง 50 นาท ี** 

07.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร 

** เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ที ่

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเดนมารก์ และเป็น

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศในแถบสแกนดเินเวยี 

จากนัน้ น าทา่นชม รปูปัน้นางเงอืกนอ้ย (THE LITTLE MERMAID) ตัง้อยูบ่รเิวณทา่เรอืรมิอา่วโคเปนเฮเกน 

ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผูก้่อตัง้บรษัิท
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เบยีรค์ารล์สเบริก์ ไดม้คีวามประทับใจจากการดูบัลเล่ต ์เรือ่ง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์

ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน เป็นอย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชือ่ เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปั้นรูป

เงอืกนอ้ยนี ้โดยน าแบบใบหนา้มาจากนักเตน้บลัเลตช์ือ่ เอลเลน ไพรซ ์สว่นรา่งกายทีเ่ป็นหญงิเปลอืยน า

แบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและทีน่ีไ่ดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืง  

 

ทีน่ ีเ่ป็นสถานทีย่อดฮติทีถู่กถ่ายภาพมากทีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลกเลยในแตล่ะปีจะมนีกัทอ่งเทีย่ว

มากกวา่ 1 ลา้นคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคูก่บัรปูปัน้ The Little Mermaid และถา้เรามาถงึโคเปนเฮเกนท ัง้ทก็ี

หา้มพลาดเลยนะคะ 

น า้พุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รปูปัน้ของเทพนีอรด์กิเกฟิออนทีก่ าลังลากจูงวัวกระทงิ 4 ตัว 

ทีม่คีวามเชือ่ว่า เทพนีอรด์กิเกฟิออนท าการไถคราดเพือ่ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารค์น่ันเอง ถ่ายรูปกับ 

พระราชวงัอามาเลยีนบอรก์ (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์

เดนมารก์ ตัง้อยูร่มิน ้าทางเหนือของตัวเมอืงโคเปนเฮเกนค่ะ สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที ่18 เพือ่เฉลมิ

ฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นที่พ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 

ครอบครัว  
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เดนิทางสู ่ทา่เรอืนฮูาวน ์(Nyhavn) เป็นเขตท่าเรอือันเกา่แกข่องโคเปนเฮเกน ตัง้อยูร่มิฝ่ังตะวันออก

ของตัวเมอืง ตามประวัตไิดก้ล่าวไวว้่า พระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 ทรงรับสั่งใหส้รา้งท่าเรอืใกล ้ๆ  ตัวเมอืง

หลวง เพือ่ใหส้ะดวกงา่ยตอ่การขนยา้ยสนิคา้ และใชเ้ป็นท่าเรอืพาณชิยส์ าหรับเรอืจากทั่วทุกมมุโลกมา

เทยีบทา่ ในวันอากาศดีๆ  ถอืเป็นศนูยร์วมของนักทอ่งเทีย่ว สามารถเลอืกทานอาหารชมบรรยากาศชลิๆ  

  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้ ใหท้า่นไดอ้สิระชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก ์(Strøget) ถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในโลก รา้นบนถนนชอ้ป

ป้ิงสายหลักของเมอืงนัน้เต็มไปดว้ยแบรนด์ดังที่เราคุน้เคยดี ตัง้แต่ Louis Vuitton ไปจน Urban 

Outfitter และ Zara ทีไ่มว่า่ใครจะเขา้มาแลว้กีเ่มอืงกีส่าขา ก็ไมส่ามารถหยดุขาตัวเองไมใ่หเ้ดนิเขา้ไป

ซ ้าได ้แต่ทีน่่าสนใจมากกว่าคอืรา้นของแบรนดด์ไีซเนอรท์อ้งถิน่ชือ่ดัง อย่าง Wood Wood, Stine 

Goya, Henrik Vibskov ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณนีเ้ชน่กนั 
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*** ประเทศเดนมารก์ ถอืเป็นอกีประเทศทีเ่ป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundไดเ้ยอะ 

สามารถไดเ้งนิคนืราวๆ 18-19% ของราคาสนิคา้ทีซ่ือ้ (แตต่อ้งซือ้อยา่งนอ้ย 300 DKK ภายในวนัเดยีวกนั

และรา้นเดยีวกนั) *** 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสูท่า่เรอืส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพือ่ท าการเชค็อนิ  

  (การนอนบนเรอืกรณุาเตรยีมกระเป๋าแยกชดุส าหรับคา้ง 1 คนืเพือ่ความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีบนเรอืมากมาย 

รา้นอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอืน่ๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบฟุเฟตบ์นเรอื เมนซูฟีู๊ ดและอืน่ๆอกีมากมาย 

***โดยอาหารบฟุเฟตซ์ฟีู๊ ดทางเรอืจะจดัเตรยีมเมนอูาหารขึน้อยูแ่ตล่ะฤดกูาล*** 
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ทีพ่กั  DFDS Scandinavian Seaways หอ้งแบบมหีนา้ตา่งเตยีงคู ่ 

  

 

วนัทีส่าม เมอืงกอล • เมอืงฟลอม • ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ • เมอืงเบอรเ์กน  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

09.45 น. เดนิทางถงึทา่เรอื ณ กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

เดนิทางต่อไปเมอืงกอล (GOL) 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ซึง่เป็นเมอืงอกี

เมอืงหนึง่ทีเ่ป็นปากประตสููเ่ขตฟยอรด์ของนอรเ์วย ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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เดนิทางจากเมอืงกอล ไปยังเมอืงฟลอม Flam น าท่านลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ ทีส่วยงามทีสุ่ดใน

นอรเ์วย ์มคีวามยาวถงึ 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผน่ดนิ โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีเ่กดิ

จากการกัดเซาะแผ่นดนิของธารน ้าแข็งเมือ่หลายลา้นปีก่อน ระหว่างทางล่องเรือนัน้เราจะไดพ้บกับ

หมูบ่า้นเล็กๆ หลายหมู่บา้น ดา้นขา้งมภีเูขา จะมนี ้าตกเล็กๆทีไ่หลมาจากหนา้ผาใหเ้ราเห็นเรือ่ยๆ โดย

เรอืจะเริม่ออกจากเมอืงกูด๊วาเกน้ไปถงึยงัทา่ทีเ่มอืงฟลอม 

การลอ่งเรอืระหวา่ง ฟลอม Flam และ กูด๊วาเกน้ Gudvangen น ัน้ถอืวา่เป็นทรปิที่

หา้มพลาด เพราะเป็นการลอ่งเรอืชมฟยอรด์ทีส่วยมากๆ ถา้ใครทีช่อบชมววิระหวา่งทาง การ

ลอ่งเรอืนีถ้อืวา่หา้มพลาดเด็ดขาด 
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น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเบอรเ์กน (BERGEN) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง เป็น

เมอืงท่าโบราณ เเละมขีนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของนอรเ์วย์ เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามของอาคาร

ต่างๆ ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดตีัง้เเต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยไดรั้บสมญานามว่าเป็นเมอืงเเห่ง

เจ็ดขนุเขาของนอรเ์วย ์ 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 

ทีพ่กั  SCANDIC BERGEN CITY หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

วนัทีส่ ี ่ สถานรีถราง Fløibanen • บรกิเกนิ • มารเ์ก็ตสแควร ์• เมอืงวอส • โรงแรม Fleischer's 

Hotel • น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ • เมอืงเกลโล  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูส่ถานรีถราง Fløibanen เพือ่ขึน้ไปบนยอดเขา Fløyen และชมทวิทัศน์ที่

สวยงามของเมอืงเบอรเ์กน ชมเมอืง ภเูขา และฟยอรด์ทีส่วยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมอืง ทุกๆ 

15 นาท ี

น าท่านเดมิชมยา่นชมุชนไมเ้กา่โบราณ บรกิเกนิ Bryggen Hanseatic Wharf เป็นท่าเรอืเกา่ของ

เมอืงเบอร์เกน ที่เป็นหลักฐานแสดงความส าคัญของเมอืงในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวรรดกิารคา้ของ

สันนบิาตฮันเซยีตกิ ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 จนถงึกลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 เคยเกดิเพลงิไหมเ้ผา

ท าลายบา้นไมอ้นัสวยงามของบรกิเกนิ มาแลว้หลายครัง้ 

  

มารเ์ก็ตสแควร ์(MARKET SQUARE) ทีป่ลายตะวันออกเฉียงใตข้องท่าเรอืหลักทีส่วยงามของเมอืง 

Bergen's มารเ์ก็ตสแควร ์(Torget) เป็นสถานทีท่ีช่าวประมงพืน้บา้นจับสัตวน์ ้าไดทุ้กเชา้ มสีนิคา้อาหาร

ทะเลสดสดวางขายอยูม่ากมาย ตลาดปลา (Torget) มอีายมุากกวา่ 700 ปี  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวอส (VOSS) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง 

ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดด าเนนิการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1864 มอีายุกว่า 150 ปี โดยคนใน

ตระกลู Fleischer สบืต่อกันมาไดก้ว่า 5 รุ่นชั่วคนแลว้ ไม่ไดเ้ปลีย่นมอืใหเ้จา้ของอืน่คนนอก เป็นหนึง่

โรงแรมในกลุม่ Historical Hotel  
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 โรงแรมนีม้หีลกัฐานหนึง่ทีค่นไทยทีแ่วะผา่นมาเมอืงนีเ้ขา้มาชมน ัน่คอื ลายพระหตัถข์อง ร.5 

พรอ้มคณะผูต้ดิตาม ในคร ัง้การเสด็จประพาสยุโรปเมือ่ปี ค.ศ. 1907 แลว้มาประทบัทีโ่รงแรมนีเ้มือ่วนัที ่22 

July 1907 โดยลายพระหตัถท์างโรงแรมนีไ้ดท้ าใสก่รอบแขวนไวบ้นผนงับรเิวณดา้นหลงัของ Reception มี

ลายพระหตัถข์อง ร.5 ขอ้ความวา่ “Chulalongkorn R, King of Siam, Bangkok” รวมถงึคณะผูต้ดิตาม  

พาท่านขึน้รถไฟ จากสถาน ีVOSS สูส่ถาน ี MYRDAL ใหท้่านไดช้มบรรยากาศความงามของ

ธรรมชาต ิและทีพ่ลาดไมไ่ด ้หลังจากนัน้น าท่านน ัง่รถไฟเสน้ทางสายโรแมนตกิ สายฟลอมสบานา 

(FLAMSBANA) หนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายสวยงามและมคีวามสงูชนัทีส่ดุในโลก รวมระยะทางกว่า 20 

กโิลเมตรจากฟลอมสูม่รีด์าลเพยีง 55 นาท ีมรีด์าลเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยูบ่นความ

สงู 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทีม่ภีมูทิัศน์งดงามสดุสายตา ทีคุ่ณจะไดช้ม

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อนัเกดิจากการละลายของ 

ธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือพืน้ดนิ เสน้ทางรถไฟจะผ่านอโุมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหุบเขาและแมน่ ้า 

รถไฟจะจอดใหท้่านไดถ้่ายภาพกับ น ้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูรอ้น 

ตลอดจนภมูทิัศนอ์นังดงามของฟยอรด์ทีม่อียูม่ากมาย สดุปลายทางทีม่รีด์าล 
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จากนัน้  เดนิทางไปยงัเมอืงเกลโล (GEILO) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  Ustedalen Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

วนัทีห่า้ เมอืงออสโล • สวนประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์• พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ • โอเปรา่เฮา้ส์

ออสโล • ลานกระโดดสก ี• ถนนคนเดนิคารล์โจฮนั  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางตอ่ไปเมอืงออสโล (OSLO) 239 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง ซึง่เป็น

เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ไดรั้บการจัดอนัดับใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีา่ครองชพีแพงทีส่ดุในโลกส าหรับ

ชาวตา่งชาต ิ

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากนัน้ ชม สวนประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์(Vigeland Sculpture Park) ตัง้อยูใ่นเขตอทุยาน Frogner 

เป็นสวนประตมิากรรมทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดดเดน่ไปดว้ยผลงานรูปแกะสลักหนิและรูปหล่อส ารดิจ านวน

มากกว่า 200 ช ิน้งาน ทีน่่าทึง่คอื ผลงานทัง้หมดนัน้สรรสรา้งโดยศลิปิน Gustav Vigeland เพยีงคน

เดยีว แสดงใหเ้ห็นถงึความทุ่มเทของตัวศลิปินเป็นอย่างมาก โดยใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปีเลย

ทเีดยีว 

  

 จากนัน้ น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกีย่วกบัเรอืไวกิง้

ทีส่รา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดง

เกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติประจ าวันทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี 
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  หนึง่ในไฮไลทข์องการเทีย่วออสโล พพิธิภัณฑเ์รอืไวกิง้ (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานทีจ่ัด

แสดงประวัตคิวามเป็นมาของหนึง่ในพาหนะช ิน้ส าคัญทีส่ดุของโลก 

 

  

ผา่นชม โอเปรา่เฮา้สอ์อสโล (OPERA HOUSE OSLO) แลนดม์ารค์ส าคัญ เป็นศนูยว์ัฒนธรรมทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในนอรเ์วย์ เป็นที่ตัง้ของคณะอุปรากรและบัลเล่ตร์ะดับชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตทีส่รา้งจาก

กระจกและหนิออ่นขนาดใหญส่ไตลโ์มเดริน์ มดีไีซนอ์แปลกดดุตาไมเ่หมอืนกับทีอ่ ืน่ในโลก ออกแบบให ้

ดเูหมอืนธารน ้าแข็งยกัษ์โผลข่ึน้มาจากน ้า และมสีะพานทีล่าดเอยีงสขีาวโพลน 

ถ่ายรูปกับลานกระโดดสก ี(Ski Jumping Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกขีนาด

ใหญ่ ทีส่ามารถบรรจุผูช้มไดถ้งึ 30,000 คนเลย และยังไดรั้บรองมาตรฐานจาก สหพันธส์กนีานาชาต ิ

(FIS) เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการแขง่ขันสกใีนชว่งเทศกาล ซึง่ลานกระโดดสกแีห่งนี้ถูกใชใ้นการแขง่ขัน 

สก ี(Holmenkollen Ski Festival) ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ไดเ้ขา้เป็นสว่นหนึง่ของ

สถานทีท่ีใ่ชแ้ขง่ขนัสกรีะดับโลก (FIS Ski Jumping World Cup) 
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อสิระชอปป้ิง ณ ถนนคนเดนิคารล์โจฮนั 

(KARL JOHAN STREET) แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ี

ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ตั ้งอยู่กลางกรุง

ออสโล มีส ินคา้ทุกสิ่งอย่างใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป 

ของฝากของขวัญที่น่าซือ้ก็คือ ผลติภัณฑจ์าก

ขนสตัว ์น ้ามันปลา เนยแข็งเทยีนไข และของที่

ระลกึ เช่น เรือไวกิง้ หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตา

พืน้บา้นของนอรเ์วย ์เครือ่งครัว พวงกญุแจ เป็น

ตน้ สนิคา้และ ของทีร่ะลกึต่างๆ ราคาค่อนขา้ง

สงู เนือ่งจาก นอรเ์วยเ์ป็นอกีหนึง่ประเทศทีม่คี่า

ครองชพีสูงทีสุ่ดในโลก แต่ก็ จะมชีว่งลดราคา

สนิคา้ปีละ 2 ครัง้ ไดแ้ก่ ช่วงเดือนมกราคม-

กมุภาพันธแ์ละเดอืนมถินุายน-กรกฎาคมซึง่จะลด 50-70 เปอรเ์ซน็ตเ์ลยทเีดยีว 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั  Quality Airport Hotel Gardermoen หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

วนัทีห่ก ออสโล • ฮอนนงิสโวก • Artico Ice Bar • ศนูยน์ทิรรศการนอรธ์เคป  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงออสโล โดยสายการบนินอรว์เีจยีนแอรไ์ลน ์(DY) เทีย่วบนิที ่DY320  

**ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง** 

12.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอลัตา้  

น า้หนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งค านวณน า้หนกักระเป๋าส าหรบัการเดนิทาง หากเกนิ

ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บคา่น า้หนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัชว่งวนัเวลา และสภาพอากาศ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบฟุเฟ่ต ์

จากอลัตา้เดนิทางสู ่เมอืงฮอนนงิสโวก (Honningsvåg) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง เป็น

เมอืงทีอ่ยูท่างทศิเหนอืทีส่ดุของประเทศนอรเ์วย ์จัดตัง้เป็นเมอืงขึน้เมือ่ปี 2539 มพีืน้ที ่1.07 ตาราง

กโิลเมตร มจี านวนประชากร 2,415 คน 

จากนัน้  ใหท้า่นไดเ้ชค็อนิเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก และพักผอ่นตามอธัยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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ใหท้า่นไดแ้วะพักทีร่า้น Artico Ice Bar น่ังจบิเครือ่งดืม่ในรา้น

บารน์ ้าแข็งทีอ่ยูเ่หนอืทีส่ดุของโลก โดยท่านจะไดรั้บชมชัน้ตอน

การกอ่สรา้ง บารน์ ้าแข็งแหง่นี ้พเิศษ!! ใหท้า่นไดช้มิเครือ่งดืม่

ไมม่แีอลกอฮอลโ์ดยแกว้จะท าจากน า้แข็งทา่นละ 1-2 แกว้ 

20.00 น. เดนิทางสู ่ศนูยน์ทิรรศการนอรธ์เคป (North 

Cape Hall) มกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับการส ารวจระบบ

นเิวศของภูมภิาคและของนอร์ธเคปซึง่เป็นจุดหมายส าหรับนัก

เดนิทางนอรธ์เคป มชีือ่เสยีงเลือ่งลอืในดา้นทัศนยีภาพอนังดงาม

ของมหาสมทุรแปซฟิิก ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ 

  

  

คนไทยกลุ่มแรกที่ได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือ  พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 และคณะ เมือ่คราวเสด็จประพาสยโุรปครัง้ที่ 2 ในปี 2450 (ค.ศ. 

1907) ระหว่างทีพ่ระองคไ์ดเ้สด็จฯ ดว้ยเรอืพระทีน่ั่งไปยังแหลมเหนือหรอื North Cape (Nordkapp) 

ประเทศนอรเ์วย ์ในคนืวันที ่10 กรกฎาคม โดยในพระราชนพินธไ์กลบา้นไดร้ะบหุลักฐานดังกล่าวไวว้่า 

“ทีซ่ ึง่ไดถ้่ายรูปพระอาทติยเ์วลาสองยามนี้เรยีกว่าต าบลเกาะดารเออ ละตจิูด 69 ดกีร ี5 มนิติเหนือ 
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ลองจจิดู 17 ดกีร ี35 มนิติตะวันออก รูส้กึปลืม้ใจเต็มท ีคลา้ยกับเห็นสรุยิปุราคา น่าประโคมแลแจกเงนิ” 

โดยพระองคไ์ดท้รงจารกึพระปรมาภไิธย จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไวเ้ป็นทีร่ะลกึบนกอ้นหนิดว้ย 

 

 หลงัจากทีท่า่นไดม้าถงึแลว้ทา่นจะไดร้บัใบรบัรอง Certificate ทีม่ชี ือ่ของ

ทา่น และดืม่ด า่ฉลองกบัแชมเปญและเมนูไขป่ลาคาเวยีรด์ว้ยบรรยากาศสุดแสนโรแมน

ตกิ คุม้คา่กบัการเดนิทางมาเยอืนจดุชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนืแหง่นี ้ 

ทีพ่กั  Scandic Nordkapp หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจ

มกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

วนัทีเ่จ็ด จบัปจูกัรพรรด ิ• พพิธิภณัฑ ์SIIDA • เมอืง SAARISELKA  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากน ัน้ สุดพเิศษ น าทา่นลงเรอื SPEED BOAT ไปจบัปูจกัรพรรด ิ(KING CRAB SAFARI) หรอื คงิแค

รบ เป็นวงศป์ชูนดิหนึง่ มกัพบในเขตน ้าเย็น เนือ่งจากมขีนาดตัวทีใ่หญแ่ละเนือ้มาก ประกอบกับมรีสชาติ

ด ีท าใหผู้ค้นนยิมรับประทาน จงึมรีาคาคอ่นขา้งสงู 

  

  

 หลงัจากกจิกรรมจบัปยูกัษท์า่นจะไดช้มิรสชาดของปยูกัษโ์ดยชาวทอ้งถิน่จะปรงุน าไปตม้ใหท้า่น

ไดร้บัประทานกนัแบบสดสดเลยทเีดยีว เสริฟ์พรอ้มกบัขนมปงั และของหวาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งเมนขูาปยูกัษ ์

จากนัน้เดนิทางไปยัง Siida เป็นพพิธิภณัฑท์ีต่ ัง้อยูบ่นทะเลสาบ Inari ในหมูบ่า้น Inari เป็นทีต่ัง้

ของพพิธิภัณฑ ์Sámi และศูนยธ์รรมชาต ิLapland Northern Laplace Siida จดันทิรรศการเกีย่วกบั

วฒันธรรม Sámi และธรรมชาตขิอง Northern Lapland  
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จากนัน้เดนิทางไปยงัเมอืง SAARISELKA ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

วนัทีแ่ปด โรวาเนยีม ิ• หมูบ่า้นซานตา้ครอส • ถา่ยรปูกบัเสน้ Arctic • เมอืงเฮลซงิก ิ

   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางต่อไปเมอืงโรวาเนยีม ิ(Rovaniemi) 257 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง นัน้

เป็นเมอืงที่อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมอืงที่มคีวามส าคัญในระดับ

ต านานทีเ่ด็กๆ ทั่วโลกต่างรับรูก้ันเป็นอยา่งดี เพราะทีน่ี่นับว่าเป็นบา้นของซานตาคลอส จงึไมน่่าเเปลก

ใจวา่ทีน่ีจ่ะเป็นอกีเมอืงทีน่่ามาทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากเลยทเีดยีว 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารจนี 

จากน ัน้ ชม หมูบ่า้นซานตา้ครอส (SANTA S VILLAGE) ดนิแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตัง้อยูบ่น

เสน้ Arctic ภายในหมู่บา้นมพีพิธิภัณฑข์องเล่นเล็กๆ รา้นอาหาร ทีพ่ัก รา้นขายของทีร่ะลกึ ปัจจุบัน 

หมู่บา้นซานตาคลอสแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมอย่างมาก สามารถมาเจอคุณลุง

ซานตา้ตัวเป็นๆ ไดต้ลอดปีและเมอืงนี้ตัง้อยู่บรเิวณเสน้ Arctic พอดบิพอด ีซึง่เหนือเสน้นี้ข ึน้ไปก็จะ

นับเป็นเข 9 ขัว้โลกเหนอืแลว้ ฉะนัน้กจิกรรมยอดนยิมของคนทีม่าเมอืงนีก้็คอืการถา่ยรปูกบัเสน้ Arctic 

นีเ่อง โดนเขาจะมสีญัลักษณ์แสดงชดัเจน ทัง้เสาและเสน้แบง่เขต ทา่นจะไดร้บัใบประกาศทีแ่สดงวา่

คร ัง้หนึง่เราเคยไดข้า้มเขต Arctic 
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 หา้มพลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับลุงซานตา้เจา้ของหมู่บา้นแห่งนี้ค่ะ และยังมีที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรับส่ง

ของขวัญและจดหมาย แถมไดต้ดิแสตมป์ทีป่ระทับตราพเิศษของ Santa Claus Village สง่ไปอวยพรคนส าคัญของคุณ

ดว้ย 

18.10 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงโรวาเนยีม ิ(Rovaniemi) โดยสายการบนินอรว์เีจยีนแอรไ์ลน ์(DY) 

เทีย่วบนิที ่DY356 

**ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ช ัว่โมง** 

19.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเฮลซงิกวิันตา (HEL) 

น า้หนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งค านวณน า้หนกักระเป๋าส าหรบัการเดนิทาง หากเกนิ

ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บคา่น า้หนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัชว่งวนัเวลา และสภาพอากาศ 

 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  Clarion Hotel Aviapolis หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

วนัทีเ่กา้ โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ • จตัรุสัเซเนท • ตลาดปลาเฮลซงิก ิ• ถนน ALEKSANTERINKATU •

ทา่เรอืส าราญ SILJA LINE  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ หรอื โบสถห์นิ Rock Church เป็นโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแปลกกวา่ทีอ่ ืน่ โดย

แต ่เดมิพืน้ทีข่องโบสถน์ีเ้ป็นเนนิเขา และผูอ้อกแบบไดใ้ชว้ธิสีรา้งโบสถท์ีน่่าสนใจ คอืระเบดิเนนิหนิตรง

กลาง เพือ่สรา้ง โบสถใ์นนัน้ โบสถท์ีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็น โบสถแ์หง่ความรัก และมคีวามเชือ่วา่เมือ่ใครก็ตาม

จดุเทยีน อธฐิานเรือ่งเกีย่วกบัความรักในโบสถน์ี้แลว้จะสมหวังในสิง่ทีอ่ธษิฐาน คนฟินแลนดม์คีวามเชือ่

เรือ่งนี้ เนื่องจากโบสถน์ี้สรา้งขึน้เมือ่วันที่ 14 กมุภาพันธ ์2511 และเสร็จเมือ่วันที ่14 กมุภาพันธข์องปี

ถัดไป 

  

เดนิทางสู ่จตัรุสัเซเนท Senate Square ถา่ยภาพอาคารทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจรอบๆ จัตุรัสขนาดใหญ่แห่ง

นี ้ซ ึง่เป็นศนูยก์ลางวัฒนธรรมของการเมอืง ศาสนาและวทิยาศาสตรใ์นเมอืงนี้ จัตุรัสขนาดใหญ่เป็นการ

อทุศิใหก้ับการออกแบบสไตลน์ีโอคลาสสกิสมัยศตวรรษที ่19 ดา้นหนา้โบสถม์รีูปปั้นพระเจา้อเล็กซาน

เดอรท์ี ่2 ทีบ่รเิวณนัน้ หอสมุดแหง่ชาตเิฮลซงิก ิหนา้อาคารภายนอกสเีหลอืง เสาสขีาวและโถงกลม

ตรงกลาง ในมมุตะวันออกเฉียงใตข้องจัตรัุสคอืบา้นของเซเดรโ์ฮลม์ ซึง่เป็นอาคารหนิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ

เมอืง  

เดนิทางสู ่ตลาดปลาเฮลซงิก ิ(Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจักร

แหล่งอาหารสดใหม่ทัง้ของทะเล ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอืปลาแซลมอนทีม่คีวามสดมาก ใหเ้ลอืกหลาย

อยา่ง 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายทีส่ าคัญ เป็นถนนทีม่คีวามยาวทีสุ่ด

ของเมอืง ทัง้สองฝ่ังถนนนัน้เต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของแบรนด์ดังต่างๆ และรา้นอาหารอกีมากมายที่

ดงึดดูผูค้นเป็นจ านวนมาก Aleksanterinkatu นับเป็นถนนทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่เลย  

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสูท่า่เรอืส าราญ SILJA LINE เพือ่ท าการเชค็อนิ  

  (การนอนบนเรอืกรณุาเตรยีมกระเป๋าแยกชดุส าหรับคา้ง 1 คนืเพือ่ความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ปลอด

ภาษีบนเรอืมากมาย รา้นอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอืน่ๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบฟุเฟตบ์นเรอื เมนซูฟีู๊ ดเครือ่งดืม่เชน่เบยีรไ์วนแ์ละอืน่ๆอกี

มากมาย 

ทีพ่กั  DFDS Scandinavian Seaways หอ้งมหีนา้ตา่งเตยีงคู ่ 

  

 

วนัทีส่บิ กรงุสต็อกโฮลม์ • ศาลาวา่การเมอืงสตอกโฮลม์ • สถานรีถไฟใตด้นิกรงุสตอกโฮลม์ • 

Stadshuskällaren แกมลา่สแตน • ถา่ยรปูกบัพระราชวงัหลวง • มงกฎุสทีอง บนสะพาน 

Skeppsholmen Bridge • พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา  (เชา้/กลางวนั/เย็น)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 
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09.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอื ณ กรงุสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน 

น าคณะรบัการตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR TEST เพือ่ออกเอกสารผลตรวจใชเ้ช็คอนิในการเดนิทางกลบั

ประเทศไทย (คา่บรกิารตรวจรวมอยูใ่นรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้) 

 

จากน ัน้ น าทา่นชมศาลาวา่การเมอืงสตอกโฮลม์ (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมอืงสตอกโฮลม์ 

ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดง

กวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วันที ่10 ของเดอืน

ธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (Nobel Prize)  
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เดนิทางสู ่ สถานรีถไฟใตด้นิทีส่วยทีสุ่ดในโลกกรุงสตอกโฮลม์ Stockholm Metro เสมอืนเป็นพพิธิภัณฑ์

ศลิปะใตด้นิทีใ่หญ ่และยาวทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบันมจี านวน 100 สถานี โดย

เป็นสถานใีตด้นิ 47 สถานี และยกระดับ 53 สถานี มจี านวน 10 เสน้ทาง จัดเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่

กลุม่สายสนี ้าเงนิ แดง และเขยีว มรีะยะทางยาวกวา่ 110 กโิลเมตรเลยทเีดยีว ซึง่แต่ละสถานี จะมคีวาม

เป็นเอกลักษณ์ มธีมีโดยเฉพาะ ตกแต่งดว้ยสสีันสดใส ลวดลายสวยงาม ทัง้สวย ทัง้น่าตืน่ตาตืน่ใจ ถูก

สรา้งสรรคโ์ดยศลิปินกวา่ 150 คน  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

อสิระชอปป้ิงยา่นแกมลา่สแตน Gamla Stan Area หรอื Old Town เป็นยา่นเมอืงเกา่ทีอ่ยูม่าตัง้แต่

ศตวรรษที ่13 เป็นอกีทีห่นึง่ทีผู่ม้าเยอืน Stockholm ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวเีดน 

แปลว่า เมืองเก่า ที่นี่มีมาตั ้งแต่สมัยเริ่มก่อตั ้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล ้าค่าทาง

ประวัตศิาสตรม์ากทีส่ดุในเมอืงเลยทเีดยีวผสมผสานกับความทันสมัยเขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตัว แวะ

ถา่ยรูปกบัพระราชวงัหลวง Royal Palace บรเิวณแถบพระราชวัง มตีรอกซอกซอยต่าง ๆ เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ไมว่า่จะเป็นรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นของขายทีร่ะลกึ  
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 ถา่ยภาพรูปกบัมงกุฎสทีอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมอืงหลวง

กรุงสตอกโฮลม์ โดยเชือ่มต่อจาก Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานนัน้มคีวามยาว 

165 เมตร และกวา้ง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมักจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหนึ่งที่

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ โดยมภีาพเมอืงเกา่ปรากฏเป็นฉากหลัง  

  

จากนัน้ ชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่17 เนือ่งจากสามารถรักษาชิน้สว่น

เดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซน็ตแ์ละตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอื Vasa เป็น

ทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ในโลก เรอืล านี้ถูกจัด

แสดงไวใ้นพพิธิภัณฑท์ีส่รา้งขึน้เพือ่แสดงเรอืล านี้ในเมอืงสตอกโฮลม์ ยังมภีาพยนตรเ์กีย่วกับเรอืวาซา

ซึง่คณุสามารถรับชมได ้16 ภาษา 
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จากนัน้ ใหท้า่นไดช้อปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ NK เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปเหนอืมสี ิน้คา้แบรนด์

เนม และรา้น CAFÉ รา้นอาหารมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั  Quality Hotel Globe หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

วนัทีส่บิเอ็ด ทา่อากาศยานสตอกโฮลม์-อารล์นัดา  (เชา้/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิสต็อกโฮลม์-อารล์ันดา เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดท้ า 

TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

14.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG 961 

 

วนัทีส่บิสอง สนามบนิสวุรรณภมู ิ• กรงุเทพ 

05.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื  

......................................................................................................................... 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหศัจรรย ์SCANDINAVIA ชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนื 12 วนั 9 คนื เดนมารก์ นอรเ์วย ์

ฟินแลนด ์สวเีดน โดยสายการบนิไทย (TG) 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
ไฟลท์บนิ 

ราคาผูใ้หญ ่

/ เด็กพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

(พกัหอ้งละ 2 

ทา่น) 

ราคาเด็ก

อาย ุ 

2-11 ปี

บรบิรูณ์ 

เสรมิเตยีง 

(พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น) 

ราคาเด็ก

อาย ุ2-11 ปี 

บรบิรูณ์ 

ไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

16 ม.ิย. 65 27 ม.ิย. 65 TG950/TG961 159,999 159,999 149,999 30,000 

05 ก.ค. 65 16 ก.ค. 65 TG950/TG961 159,999 159,999 149,999 30,000 

02 ส.ค. 65 13 ส.ค. 65 
TG950/TG961 

159,999 159,999 149,999 30,000 

 

** คณะเดนิทางจ านวน 25 ทา่นตอ่กรุป๊** 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ช ัน้ธุรกจิ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิม่เงนิจากราคาเดมิ ***กรณุาเช็ค

กบัทางเจา้หนา้ทีค่ะ่ 
90,000 – 120,000 

ในกรณีลกูคา้มตี ัว๋แลว้ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หกัออก 19,000 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สต๊อกโฮลม์-

กรงุเทพฯ) 

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 9 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 25 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.

ตอ่ 1 ใบ (ทัง้นีห้ากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือื่นใดทีเ่ป็น

ประกาศจากสายบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานทตูฯจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม 

**กรณีมวีซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิใหท้า่น 4,500 บาท** 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 คา่ประกนัสขุภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งทอ่งเทีย่ว(เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่ง

การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวและปัญหาสขุภาพอืน่ๆของผู ้

เดนิทาง 

 คา่ตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR ทีป่ระเทศไอซแ์ลนด ์1 ครัง้ เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางกลับประเทศไทย 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่โรงแรม AQ/SHA+ 1 คนื และ คา่ตรวจ RT-PCR /ATK เมือ่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 

**ทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 
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โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ

ขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กับ

เตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย โดยทา่นจะตอ้งช าระสว่นตา่งของหอ้งพกัเดีย่วดว้ยตวัทา่น

เอง 

 การวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกัน อาจท าใหห้อ้งพักแบบเดี่ยวSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า  จะมีบริการ

เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรุงในชว่งฤดูหนาว หากวันเดนิทางตรงกับวัน

เหล่านี้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาที่

แน่นอนกอ่นเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 81,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล

กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ หักค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ท่าน ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน หักคา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท/ทา่น  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่น การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
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กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดังตอ่ไปนี ้

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่นืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่าน

หรอืไมผ่า่นการพจิารณา  

 ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้ง

ถูกหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม ่ออกตั๋ว

ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัด

จ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบริษัทฯ เริ่มตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด  หรือ 

ตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท 

จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ 

ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯจะท าการยืน่วซีา่ของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทาง

สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การ

ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซีา่

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง 

ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวร์เป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 

ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแต่เพยีงตัวกลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ท่าน ทาง
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บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการวันอาทติย ์ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวันดังกลา่ว 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้, เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 
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 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรณุากรอกขอ้มลูส าคัญส าหรับกรอกวซีา่ออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศนอรเ์วย)์ 

ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

 

ในการยืน่วซีา่ทางสถานทตูจะเก็บหนังสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรับอนุมตัผิลวซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทาง

ออกมาใชไ้ด ้ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ประมาณ 15 วันท าการ ไมร่วมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์และ วันหยดุนักขตัฤกษ์ 

และวันหยดุของทางสถานทตู หรอื อาจชา้หรอืเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทตู 

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

1. หนงัสอืเดนิทาง 
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***ส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใชเ้ป็นหนงัสอืเดนิทางบคุคลท ัว่ไป (สเีลอืดหม)ู เทา่น ัน้ หา้มใชห้นงัสอื

เดนิทางราชการ (สนี า้เงนิ) หนงัสอืเดนิทางทูต (สแีดง) หรอือืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากหนงัสอืเดนิทาง

บคุคลท ัว่ไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

 

 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

หลกัฐานทางการเงนิใชป้ระเภทบญัชอีอมทรพัย ์ประกอบดว้ย 

 Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงนิทัง้ 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วัน) กอ่นวันยืน่วี

ซา่  

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

ส าคญัมาก !!หา้มท าการโอนเงนิเขา้ไปเป็นยอดใหญใ่นคร ัง้เดยีวกอ่นการยืน่วซีา่เด็ดขาด 

 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง โดยบคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยไดนั้น้ คอื 

- พอ่, แม ่สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้ตุรได ้

2. หลกัฐานการเงนิ 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี

เงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ใน

ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 
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- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพือ่น ไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้

 กรณีทีม่ผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้จะตอ้งมเีอกสารของผูส้นบัสนนุดงันี ้ 

- ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  

พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบชุือ่ผูส้นับสนุนและชือ่ผูเ้ดนิทาง

ชดัเจน  

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

- Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย เป็นภาษาองักฤษ  

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

 

 

 เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 เจา้ของกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสาร

ประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

 พนกังานท ัว่ไป หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน พรอ้ม

ระบวุนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีน ทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

 ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

 4. เอกสารสว่นตวั 

 

3. หลกัฐานการท างาน 
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 ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 

 หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

 หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น 

เทา่นัน้) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา  

 ในกรณีทีเ่ดนิทางพรอ้มกนั แตบ่ดิาหรอืมารดา มวีซีา่อยูแ่ลว้สามารถทีจ่ะแสดงหนา้ส าเนาหนังสอืเดนิทาง

ของบดิาหรอืมารดา พรอ้มกบั ส าเนา หนา้วซีา่ Schengen ทีย่งัมอีายกุารใชง้านได ้แนบพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิที่

สามารถยนืยนัไดว้า่ไปพรอ้มกนัจงึจะสามารถยกเวน้ หนังสอืยนิยอมได ้

*ส าหรบัหนงัสอืยนิยอมน ัน้ ใหข้อเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทาง

ส านกังานเขต หรอือ าเภอ* 

 กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุร

ทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น  

 ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

** หมายเหต ุ** 

เอกสารตัวจรงิทีต่อ้งน าตดิตัวมาในวันทีต่อ้งสแกนลายนิว้มอื  

 บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลีย่นชือ่ เปลีย่นนามสกลุ /สตูบิตัร (กรณีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมดุเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชใีนการขอยืน่วซีา่ 

 เวลาการอนุมัตผิลวซีา่จะอยู ่15 วัน ท าการ ไมร่วมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์และ วันหยดุนักขัตฤกษ์ และวันหยุด

ของทางสถานทตู หรอื ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ทีก่ าหนด 

 ระหวา่งพจิารณาไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 คา่แปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นคา่ด าเนนิการของทัวร ์

5. กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 18 ป ีไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิาหรอืมารดา 

มารดา 
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 การพจิารณาผล VISA ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการพจิารณาใดๆ

ทัง้สิน้ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนทีค่อยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เท่านัน้ ขอ้มลูและเอกสารทุกอยา่งตอ้ง

เป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีที ่VISA ไมผ่า่นทกุกรณี *** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ 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% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สุขภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

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 


