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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - กรงุโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)  

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์ D (9-12) สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวย

ความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

วนัที ่2 กรงุโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - เทีย่วชมเมอืง - ลติเตลิเมอรเ์มด - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - 

ปราสาทโรเซนบอรก์ - ลอ่งเรอืส าราญ  DFDS (Overnight Cruise) 

01.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 950 

07.40 น. ถงึกรงุโคเปนเฮเกน้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร 

รถโคช้น าคณะไปชมเดอะลติเติล้เมอรเ์มด รปูปัน้เงอืกนอ้ยสรา้งดว้ยส ารดิ น่ังอยูบ่นกอ้นหนิ มขีนาด

ความสงูประมาณ 1.25 เมตร รมิอา่วโคเปนเฮเกน้ เป็นจดุทอ่งเทีย่วส าคญัแหง่หนึง่ของเมอืง สรา้งขึน้

โดยศลิปินชาวเดนมารก์ โดยผูว้า่จา้งไดรั้บอทิธพิลจากนทิานของฮนัส ์ ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน รปูปัน้

แลว้เสร็จถกูน าไปแสดงในปี ค.ศ. 1913  

จากนัน้ไปชมน ้าพเุกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกบับตุรชายทีร่ว่มสรา้งเกาะซแีลนดข์ึน้มา  

เทีย่วชมเมอืงผา่นชมรัฐสภา, ซติีฮ้อลล,์ นวิเฮา้ส ์ เขตยา่นทา่เรอืทีม่อีาคารบา้นเรอืนตัง้แตย่คุครสิต ์

ศตวรรษที ่17 เรยีงราย ใจกลางเมอืงมสีวนสนุกทโิวล ีสวนสนุกทีเ่กา่แกต่ัง้แตปี่ 1843 ไดรั้บการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นแหลง่บนัเทงิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

น าทา่นชมพระราชวังอมาเลยีนบอรก์ (จากดา้นนอก) ทีป่ระทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์ 

โดยมกีารด์ทหารรักษาพระองคป์ระจ าอยูใ่นแตล่ะจดุ  

จากนัน้ไปชมปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในสไตลแ์บบดชัต ์– เรอเนสซองส ์อายเุกา่แกก่วา่ 400 ปี  

น าชมรอยลัคอลเลคชัน่ ทีเ่ก็บเครือ่งประดับมคีา่ของราชวงศเ์ดนมารก์ มาตัง้แตป่ลายครสิตศ์ตวรรษที ่

16 อาท ิ มหามงกฎุ, เครือ่งประดับทีท่ าจากเพชรและอญัมณีตา่งๆ ของแตล่ะราชวงศ ์ นับเป็นสมบตัลิ ้า

คา่ของประเทศเดนมารก์ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

15.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS (Overnight Cruise) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้

ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่

ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) 

17.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

 น าคณะพกับนเรอืส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)  / 

หอ้งพกัคู ่แบบ SEASIDE CABIN 

วนัที ่3 เทีย่วกรงุออสโล (นอรเ์วย)์ - สวนวกิเกอแลนด ์- พพิธิภณัฑไ์วกิง้ - ฟลอม ภมูภิาคฟยอรด์ 

07.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้  สมัผัสอากาศอนัแสนบรสิทุธิบ์นชัน้ดาดฟ้าของเรอืระหวา่งเสน้ทางเรอืส าราญ ผา่น

ออสโลฟยอรด์ทีง่ดงามตามธรรมชาต ิ พรอ้มรับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีภ่ตัตาคารบน

เรอืส าราญ 

09.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ กรงุออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ 
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รถโคช้รอรับน าทา่นเทีย่วชมกรงุออสโล  

ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองส ์สรา้งในปี 1648  

แลว้ไปชมอทุยานฟร็อกเนอร ์ ทีม่ปีระตมิากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชวีติและการดิน้รนตอ่สูข้อง

มนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดัง กสุตาฟ วเิกอแลนด ์ 

แลว้กลับเขา้สูเ่ขตใจกลางเมอืง  

น าคณะเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ จัดแสดงเกีย่วกบัเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้ ในยคุครสิตศ์ตวรรษ

ที ่ 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจัดแสดงเกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติประจ าวันทีม่ี

อายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟลอม ในเขตภมูภิาคซองกฟ์ยอรด์ ผา่นหมูบ่า้นชนบททีม่คีวามส าคญัในดา้นศนูย์

กฬีาฤดหูนาวของยโุรปเหนอื ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิ ทัศนข์องล าธารทีก่ดัเซาะหบุเขา จน

เป็นเหวขนาดใหญ ่เขา้สูเ่ขตเมอืง     ฟลอม ใกลก้บั ฟยอรด์ Aurland ทีม่ภีมูทิศันง์ดงามสดุสายตา 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่4 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนตกิ - เบอรเ์กน้ - ชมววิยอดเขาฟลอยเอน่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

08.30 น. น าคณะน่ังรถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายโรแมนตกิ (FLAMSBANA) สูม่รีด์าลเพยีง 55 นาท ีมรีด์าลเป็น

ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยูบ่นความสงู 857 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเลใกลก้บัฟยอรด์ 

Aurland ทีม่ภีมูทิัศนง์ดงามสดุสายตา ทีค่ณุจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อนัเกดิจากการ

ละลายของธารน ้าแข็งปกคลมุเหนอืพืน้ดนิ ภาพของหมิะทีป่กคลมุอยูบ่นยอดเขา เสน้ทางรถไฟจะผา่น

อโุมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหบุเขาและแมน่ ้า และจอดใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบัน ้าตก Kjosfossen ที่

งดงามตลอดฤดใูบไมผ้ลจินถงึฤดรูอ้น ตลอดจนภมูทิัศนอ์นังดงามของฟยอรด์ทีม่อียูม่ากมาย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. รถโคช้รอรับทา่นแลว้เดนิทางสูเ่บอรเ์กน้ เมอืงใหญอ่นัดบัสองไดรั้บยกยอ่งวา่เป็น "เมอืงแหง่วัฒนธรรม" 

และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ตวัเมอืงเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนเกา่แกอ่ายกุวา่ 1,000 ปี ปัจจบุนัมี

ประชากรอาศัยอยู ่ 225,000 คน สถานทีส่วยงามทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และมคีวามส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม จนไดรั้บการบนัทกึภาพมากทีส่ดุ  

น าคณะน่ังรถรางขึน้สูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล เพือ่ใหท้า่นไดช้มววิ

ทวิทศันข์องเมอืง อนัเป็นภาพบรรยากาศทีง่ดงามไมค่วรพลาด 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL NORGE  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่5 เบอรเ์กน้ - โวส - ฟลอม - ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ - กูด๊วาเกน้ - เกโล ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

08.00 น. เทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมอืงในฝันทีแ่สนน่ารัก เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัของนอรเ์วยม์าตัง้แตค่



Page 4 of 9 

 

 

 

รสิศตวรรษที ่13 เมอืงนีล้อ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรอืทีย่าวถงึ 10 กโิลเมตร  

เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่อนัเป็นทีต่ัง้ของ Fish Market และ Bryggen ทีย่งัคงอนุรักษ์อาคารไมท้ีม่อีายุ

เกอืบ 300 ปี ซึง่เป็นตวัอยา่งการกอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ จนไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโก (Unesco)  

แลว้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ยา่นถนนคนเดนิ ทีถ่กูสรา้งใหเ้ดนิไดอ้ยา่งสะดวก และรา้นคา้มากมายให ้

ทา่นไดเ้ลอืกสรร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. รถโคช้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงโวส (Voss) ในเขตภมูภิาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์ มหศัจรรยค์วามงามแหง่

ธรรมชาตใินฤดทูีแ่ตกตา่ง เสน้ทางทอ่งเทีย่วอนัดับหนึง่จากฟลอมสบ์านาสูซ่องนฟ์ยอรด์  

น าคณะลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ทีส่วยงามทีส่ดุในนอรเ์วย ์มคีวามยาวถงึ 204 กโิลเมตรจากทะเลเขา้มา

ในแผน่ดนิ โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกดัเซาะแผน่ดนิของธารน ้าแข็งเมือ่หลาย

ลา้นปีกอ่น (ลอ่งเรอื 2 ชัว่โมง) สูเ่มอืงกูด๊วาเกน้  

รถโคช้รอรับเดนิทางสูเ่มอืงเกโล ่ (Geilo) ในเขตภมูภิาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์ ตลอดเสน้ทางทา่นจะได ้

เห็นววิทวิทศันข์องล าธารทีก่ดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ ่ ผา่นหมูบ่า้น ชนบท สูเ่มอืงทีม่ี

ประชากรอาศัยอยูเ่พยีง 2,000 คน แตม่ทีรัพยากรทางธรรมชาต ิ อาท ิ เหล็ก, โลหะอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

อกีทัง้ยงัมคีวามส าคญัในดา้นศนูยก์ฬีาฤดหูนาวของยโุรปเหนอือกีดว้ย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่6 เกโล ่- กรงุออสโล - ชอ้ปป้ิงถนนคารล์ โจฮนัเกท - กรงุเฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

09.00 น. รถโคช้น าคณะออกเดนิทางกลับสูก่รงุออสโล เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังออสโลฟยอรด์ เขตทา่เรอืคกึคกัไปดว้ย

ผูค้นและนักทอ่งเทีย่ว 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วยา่นถนนคนเดนิคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดนิและยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ

ออสโล   

 ออกเดนิทางสูส่นามบนิการเ์ดอมอน ์เพือ่เตรยีมเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิ

 เดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยสายการบนิภายในประเทศ 

 ถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์รถโคช้รอรับน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั HOLIDAY INN HOTEL HELSINKI **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่7 กรงุเฮลซงิก ิ- เทีย่วชมเมอิง - ชอ้ปป้ิง - ลอ่งเรอืส าราญ SILJA LINE (Overnight Cruise)  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

09.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมอืง 

เริม่จากตลาดนัดรมิทะเล (Market Square) ทีม่ชี ือ่เสยีงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมอืงทีข่าย
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ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว แหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้ และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นทีต่ัง้

สถานทีส่ าคญั อาท ิท าเนยีบประธานาธบิด ีศาลากลางและโบสถ ์อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ

ตามอธัยาศัย  

แลว้น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้ง ตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็น

โบสถแ์บบรเูธอรันทีส่รา้งอยูภ่ายในหนิขนาดใหญม่กีารตกแตง่แบบทันสมยัพรอ้มระบบเสยีงทีด่ ี 

ตอ่จากนัน้เยีย่มชมมหาวหิารอสุเพนสเก ้  ของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อดอกซ ์ ทีง่ดงามดว้ยลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี  

จากนัน้พาชมจตัรัุสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหา

วหิารใหญน่กิายรเูธอรัน  

เทีย่วชมสวนสาธารณะเวลล ์ ดา้นในเป็นอนุสาวรยีซ์เิบลอิซุ คตีกวเีอกชาวฟินนผ์ูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. น าทา่นสูย่า่นจัตรัุสใจกลางเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

15.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ย รา้น

ขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  / (กรณุาเตรยีมกระเป๋า

ส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) 

17.00 น. เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

 น าคณะพกับนเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู ่ แบบ 

SEASIDE CABIN 

วนัที ่8 เทีย่วกรงุสต็อกโฮลม์ (สวเีดน) - ซติ ีฮ้อลล ์- พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - ชอ้ปป้ิง 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีภ่ตัตาคารบนเรอืส ารารญ 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ กรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงประเทศสวเีดน รถโคช้รอรับ 

น าทา่นเขา้ชมซติีฮ้อลล ์ หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดัง

ของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้ง

เสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วันที ่ 10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บ

รางวัลโนเบลในหอ้งบลฮูอลล ์ ทีด่ดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสริต์ฮอลล ์ เพือ่รองรับแขกเหรือ่กวา่ 1,300 

คน มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่ 17 เนือ่งจากสามารถรักษา

ชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรปูแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวา

ซาเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก เรอืล านี้

ถกูจัดแสดงไวใ้นพพิธิภณัฑท์ีส่รา้งขึน้เพือ่แสดงเรอืล านีใ้นกรงุสตอกโฮลม์ ซึง่ประกอบไปดว้ย

นทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอืล านี ้  9 นทิรรศการ ยงัมภีาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซา ซึง่คณุสามารถรับชม

ได ้ 16 ภาษา พพิธิภณัฑแ์หง่นีด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี มี



Page 6 of 9 

 

 

 

เวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงยา่นวอลค์กิง้สตรทีอนัทนัสมยั หรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั RADISSON STOCKHOLM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่9 เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่แกมลา่สแตน - สนามบนิกรงุสต็อกโฮลม์ - กรงุเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

09.00 น น าคณะเทีย่วชมกรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรม์าตัง้แตค่รัง้ศตวรรษที ่ 13 ศลิปะและ

สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทันสมยัของบา้นเมอืง ตกึรามบา้นชอ่ง รวมทัง้

ปราสาทราชวัง ตัง้อยูร่มิน ้าและตามเนนิสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

น าทา่นชมเมอืงทีจ่ดุชมววิ แลว้ผา่นชมแกมลา่สแตนเมอืงเกา่แกท่ีสุ่ดและสวยงามราวกบัภาพวาด 

ปัจจบุนัยงัทิง้รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยคุกลาง และยงัเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, 

มหาวหิาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุม่อาคารพพิธิภณัฑ ์

11.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุสต็อกโฮลม์ เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

14.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 963 (เครือ่งแวะพักทีภ่เูกต็) 

วนัที ่10 กรงุเทพฯ 

10.05 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ    ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, 

รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การลา่ชา้

ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพบิตั,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้

เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มี

สทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ย

ตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะ

เป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL  

USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

08-17 เมษายน 2565 134,000.- 120,600.- 107,000.- 19,000.- 15,000.- 
-25,500.- 

-18,000.- 

29 เม.ย.-8 พ.ค. 2565 129,000.- 116,000.- 103,000.- 19,000.- 15,000.- 
-25,500.- 

-18,000.- 

03-12 มถินุายน 2565 

129,000.- 116,000.- 103,000.- 19,000.- 15,000.- 
-25,500.- 

-18,000.- 

08-17 กรกฎาคม 2565 

22-31 กรกฎาคม 2565 

05-14 สงิหาคม 2565 

02-11 กนัยายน 2565 

14-23 ตลุาคม 2565 
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คา่ทัวรร์วม :         
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่01 มกราคม 2565 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป & สแกนดเินเวยี ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้   

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. AIG แบบ Travel Plan คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อา

ประกนัภัยอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 

2,000,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ

ทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และสามารถถอืสมัภาระขึน้เครือ่ง

ไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 

กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวาง

น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

o คา่ PCR Test or ATK (ถา้ม)ี 

o คา่ Test & Go ในทุกกรณี 

o คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 

o คา่ทปิหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ 

o คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

o คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก คา่อาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่น

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

ช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันับจากวนัทีจ่องหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด ซึง่เงนิมัดจ า

ดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น  

และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตาม

วนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี้ 

 เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

 ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

 ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

 ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

 บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พูดจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด 

ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบงัคบัใหห้ัวหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนอืโปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผู ้

ร่วมคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  **คนืเงนิมัดจ า** 

โดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หัก 50% ของคา่ทวัร ์+ 

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 
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บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั หัก 100% ของคา่ทัวร ์

หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของตั๋วที ่ NON-

CHANGE NAME & NON-REFUND 

หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตาม

เงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทาง

บรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้

การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดรั้บจาก

การซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่

ระบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และ

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย

หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% , ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์

100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร ์ , ลฟุฮนัซา่ , สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน ์ , สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขการสะสมไมลข์อง

สายการบนินัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่

ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกับวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื 

ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทาง

บรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่

ดงักลา่วได ้ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้

ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชม

จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวนัเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair) , เด็ก , 

และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์

ทัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทั ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


