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รายการพเิศษ ชม 4 เมอืงหลวงในยโุรปเหนอื หรอืสแกนดเินเวยี เทีย่ว โคเปนเฮเกน้  “สวรรคแ์หง่เมอืงทา่ ” เมอืงหลวง
แหง่เดนมารก์ คา้งคนืบนเรอืสําราญ  DFDS  มุง่สู่ออสโล นครหลวงแหง่นอรเ์วยท์ีม่คีวามงดงามจากชายฝ่ังทะเล
แบบฟยอรด์ น่ัง รถไฟสายโรแมนตกิ  “ฟลัมบาเนน ” เบอรเ์กน้  เมอืงสวยของดนิแดนฟยอรด์ พรอ้มนําทา่นสมัผัส
บรรยากาศของธรรมชาต ิขนุเขา และชายฝ่ัง ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ ชม สต็อคโฮลม์  นครหลวงฉายา “บวิตี ้ออน เดอะวอ
เตอร์” หรอือาจเรยีกไดว้า่เป็นเวนสิ ออฟ สแกนดเินเวยี ลอ่งเรอืสําราญซลิเลยีไลน ์ มุง่หนา้สู่นครเฮลซงิกิ เจา้ของ
สมญานาม “ธดิาแหง่ทะเลบอลตกิ ” รว่มชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนืทีน่อรท์เคป จบิแชมเปญแกลม้คาเวยีร ์และรบั
ประกาศนยีบตัร  
** กลางมถินุายน -ตน้สงิหาคมเป็นชว่งดทีีส่ดุ และมโีอกาสเห็นมากทีส่ดุ หากเลย 15 สงิหาคมของทกุปี 

โอกาสทีจ่ะเห็นพระอาทติยเ์ทีย่งคนืมไีมถ่งึ 50% 
หมายเหต ุ เราเขยีนโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมในแตล่ะวนั ไมใ่ชล่ากเพือ่ไปหาของถกู / ราคาทวัรต์า่งกนัมา
จาก 
1. สายการบนิไทยไป -กลับ และบนิภายในอกี 3 ครัง้ 
2.  โรงแรม ซึง่เมือ่ถงึแลว้ทา่นถงึจะทราบแตก่็ทําอะไรไมไ่ดแ้ลว้   

** ตรวจสอบโรงแรมของเราดกูอ่นไดท้กุกรุป๊วา่ “โรงแรมอะไรบา้ง” (เปรยีบเทยีบดกูอ่นไดค้ะ่/ครบั) 
3.  คา่ทัวรร์วมคา่ขนกระเป๋าขึน้-ลงในโรงแรมหรอืไม ่(ในสแกนแพงมาก ทัวรน์านนับ 10 วัน กระเป๋าใบไมใ่ชเ่ล็กแน่นอน) 
4.  อาหาร ขึน้อยูก่บัคณุภาพของเมนู และมคีรบมือ้หรอืไม ่  
5.  เรอืทีใ่ชม้หีนา้ตา่งหรอืไม ่ราคาตา่งกนัพอสมควร (และของเรานอนบนเรอื 2 คร ัง้ และเรอืลอ่งชมฟยอรด์) 
6.  รวมคา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วัน (บางวันใช ้2 คัน/จา่ย 2 ครัง้)  

**กรณุาจองแตเ่นิน่ ๆ เพราะตอ้งจองควิยืน่วซีา่กอ่นอยา่งนอ้ย 45-60 วนั / สถานทตูงานเยอะมากชว่ง
ทอ่งเทีย่วสแกนฯ 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 
22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ (ทางเขา้ประต ู1) เคานเ์ตอร์ A-B สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
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 *** กรณุาจัดเตรยีมกระเป๋าเสือ้ผา้ 1 ชดุ และของใชท้ีจํ่าเป็นใสก่ระเป๋าเดนิทางขนาดเล็ก เพือ่พักคา้งคนื
บนเรอืในวันถัดไป สว่นกระเป๋าใหญจ่ะเก็บไวใ้นหอ้งสมัภาระบนเรอื *** 

 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ - โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - ลอ่งเรอื DFDS - ออสโล (นอรเ์วย)์ 

 
01.20 น. เดนิทางสูโ่คเปนเฮเกน้ โดยเทีย่วบนิที ่TG 950  
07.40 น. ถงึสนามบนิกรงุโคเปนเฮเกน้ (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมารก์ เจา้ของชือ่ “สวรรคแ์หง่เมอืงทา่” 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
นําทา่นเดนิทางเขา้ตัวเมอืง ชมกรงุโคเปนเฮเกน้  

ถา่ยภาพกบัจตัรุสัหนา้พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์  (AMALIENBORG PALACE) ทีง่ดงาม ปัจจบุนัยงั
เป็นทีป่ระทับของพระราชวงศแ์หง่เดนมารก์  

จากนัน้ชมนํา้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน  (GEFION FOUNTAIN) ทีกํ่าลังลงแสโ้คถกึทัง้ 4 เพือ่ลากคันไถ
พืน้ดนิมาสรา้งเป็นประเทศเดนมารก์ ตามตํานานการสรา้งประเทศ  

ชมสญัลักษณ์ของโคเปนเฮเกน้ “ลติเต ิล้เมอรเ์มด” (LITTLE MERMAID) อนุสาวรยีเ์งอืกนอ้ยจากเทพ
นยิายรักอนัลอืลันของฮนัส ์ครสิเตยีนแอนเดอรส์นั นําทา่นชมมงกฎุและสมบตัแิหง่ราชวงศก์ษัตรยิเ์ดนมารก์
ใน “โรเซนบอรก์ คาสเซลิ ” (ROSENBORG CASTLE) อดตีพระราชวังหลวงทีนํ่ามาจัดเป็นพพิธิภณัฑท์ี่
งดงามอกีแหง่หนึง่ 

 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นทีร่ะลกึฝากคนทางบา้นทีถ่นนสตรอยก ์(STROGET) ยา่นชอ้ป

ป้ิงชือ่ดังของโคเปนเฮเกน้ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้นานาชนดิรวมทัง้หา้ง  ILLUM หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่
หรอื ใชเ้วลาวา่งเขา้ไปเดนิชมสวนสนกุทโิวล ี(TIVOLI GARDEN) ทีเ่กา่แกแ่ละคลาสสกิของยโุรป  

15.00 น. เดนิทางสูท่า่เรอืของบรษัิท SCANDINAVIAN SEA WAY หรอื DFDS 
นําทา่นเขา้หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง  (SEA VIEW) เดนิเลน่สํารวจสิง่
อํานวยความสะดวกตา่งๆ ในเรอื อาท ิรา้นคา้ หอ้งอาหาร ไนทค์ลับ 
ดสิโกเ้ธค  

17.00 น. เรอื DFDS ถอนสมอ มุง่หนา้สูอ่อสโล นครหลวงของนอรเ์วย ์ 
คํ่า รับประทานอาหารคํา่แบบสแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ตท์ีห่ลากหลาย คา้งคนืกบับรรยากาศสบายๆ 
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วนัทีส่าม  ออสโล - เบอรเ์กน้ (บนิภายใน)  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนเรอื  พรอ้มชืน่ชมบรรยากาศสดุสวยยามเชา้ของออสโลฟยอรด์ทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะ

เล็กเกาะนอ้ยตลอด 2 ฝ่ังเรอื 
09.30 น. เรอืเทยีบทา่กรงุออสโล (OSLO) นครหลวงแหง่นอรเ์วย ์ 

นําทา่นชมเมอืงออสโล ชมุชนทีย่ ิง่ใหญม่าตัง้แตย่คุไวกิง้เมือ่ประมาณ 1,000 ปีเศษ  
ชมอทุยานฟรอกเนอร ์(FROGNER PARK)  

สวนประตมิากรรมฝีมอืกสุตาฟ วเิกลันด ์ประตมิากรผูม้ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของนอรเ์วย ์  ในชว่งศตวรรษที ่ 20 
ทีท่างการไดม้อบพืน้ทีเ่พือ่แสดงผลงานชิน้โบวแ์ดง อาท ิน้ําพวุงจรชวีติของมนุษย ์และเสาหนิโมโนลทิ  ซึง่
นับวา่เป็นสญัลักษณ์ของกรงุออสโลอกีอยา่งหนึง่  

ผา่นชมสถานทีสํ่าคัญ ๆ อาท ิพระราชวังหลวง , รัฐสภา ฯลฯ แวะชมศาลาวา่การเมอืงออสโล สถานที่
มอบรางวัลโนเบลสาขาสนัตภิาพ  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร / นําทา่นสูส่นามบนิ  
16.20 น. ออกเดนิทางสูเ่บอรเ์กน้ โดยสายการบนินอรว์เีจยีน แอรไ์ลนส ์เทีย่วบนิที ่DY 620 
17.15 น. ถงึสนามบนิเมอืงเบอรเ์กน้  (BERGEN) อดตีเมอืงหลวงเกา่ของ

นอรเ์วย ์ 
นําทา่นชมเมอืงเบอรเ์กน้ เมอืงทา่ศนูยก์ลางการประมงรมิฝ่ังทะเล
เหนอืของนอรเ์วย ์ 

ชมบรเิวณทา่เรอืเกา่ (BRYGGEN) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง 
องคก์ารยเูนสโกไดใ้หเ้งนิมาบรูณะ และขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  
นับไดว้า่เป็นเมอืงทีม่คีวามงดงามทางชยัภมูทิีต่ัง้ และมคีวามน่ารักดว้ยสสีนัราวลกูกวาดของอาคารบา้นเรอืน
ของชาวเมอืง  

นําทา่นน่ังรถรางขึน้สูย่อดเขา FLOYEN เพือ่ชมววิทวิทัศนอ์นังดงามของเบอรเ์กน้  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม SCANDIC ORNEN หรอืระดับเดยีวกนั 
หมายเหต ุ การน ัง่รถจากออสโลไปเบอรเ์กน้ หรอืฟลมันานมากประมาณ 5-6 ชม. 
 

วนัทีส่ ี ่ เบอรเ์กน้ - วอสส ์- รถไฟสายโรแมนตกิ - ฟลมั (ลอ่งเรอืซองฟยอรด์) - กดุวานเกน้ - ไกโล 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู่ เมอืงวอสส์ (VOSS) เมอืงน่ารักรมิทะเลสาบทีซ่ ึง่ลน้

เกลา้รัชกาลที ่5 เคยประทบัเมือ่คราวเสด็จประพาสทวปียโุรปในปี 
ค.ศ. 1907  
นําทา่นสู่สถานไีมรด์าล (MYRDAL) เป็นสถานรีถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุ
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จากระดับน้ําทะเลกวา่พันเมตร  และมทีัศนยีภาพ งดงามทีส่ดุในนอรเ์วย ์เพือ่นําทา่น น ัง่รถไฟสายโรแมน
ตกิฟลมั - ไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN)  

นับเป็นเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิทีส่ดุในยโุรปเหนอื
ลอดอโุมงคท์ีเ่จาะทะลภุเูขา ผา่นทะเลสาบ แมน้ํ่าใสสะอาด
ตาทีเ่กดิจากการละลายของหมิะ และน้ําตกจํานวนมากมาย  
ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัหมิะขาวโพลนทีย่งัคงเหลอือยูแ่มจ้ะเป็น
กลางฤดรูอ้น ถงึ เมอืงฟลมั  (FLAM) เมอืงเล็กๆ ทีม่ี
บรรยากาศสบายๆ สไตลช์าวนอรว์เีจีย้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นลงเรอืลอ่งชมความงามของซองฟยอรด์ (ประมาณ 2 ชม.)  

ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น THE KING OF FJORD เพราะมคีวาม
ยาวทีส่ดุ ลกึทีส่ดุและแน่นอนวา่มคีวามงดงามทีส่ดุ 

ทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัธรรมชาตขิอ งหบุเขาตลอด 2 ฝ่ัง เหมอืน
ภาพวาดในจนิตนาการสูเ่มอืงกดุวานเกน้ (GUDVANGEN)  
แลว้เดนิทางตอ่ดว้ยรถโคช้ สูไ่กโล (GEILO) เมอืงน่ารักหนึง่ในสกี
รสีอรท์ยอดนยิมตลอดกาลของนอรเ์วย ์

 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม DR. HOLMS หรอื VESTLIA หรอืระดับเดยีวกนั 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมแบบบฟุเฟ่ต ์
 

วนัทีห่า้  ไกโล - ออสโล  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู่ ออสโล (OSLO / 3 ชม. 15 นาท)ี เมอืงหลวงของนอรเ์วย ์ 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นชมความงามของตัวเมอืงออสโล  

ถา่ยรปูกบัโรงละครโอเปรา่ใหม ่สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแปลกตารมิฝ่ัง
ทะเล  

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง หรอืชอ้ปป้ิงบนถนนคารล์ โจฮนัส ์เกท  
(KARL JOHANS GATE) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม RADISSON BLU AIRPORT หรอืระดับเดยีวกนั 
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วนัทีห่ก  ออสโล - อลัตา้ (บนิภายใน) - ฮอนนิง่สแวค - ชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนื   

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม / เดนิทางไปสนามบนิ 
10.40 น. ออกเดนิทางสูอ่ลัตา้ โดยสายการบนินอรว์เีจีย้น เทีย่วบนิที ่DY 320 
12.40 น. ถงึสนามบนิเมอืงอลัตา้ (ALTA)  

เมอืงใหญส่ดุในเขตฟินมารก์ของประเทศนอรเ์วย ์รมิอา่วอลัตา้ฟยอรด์ และมชีือ่เสยีงทีส่ดุในเรือ่งการตก
ปลาแซลมอนทีม่ชีกุชมุทีส่ดุ รวมถงึเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและขนสง่ทางตอนเหนอืของนอรเ์วย ์ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางเลาะเลยีบฟยอรด์ตา่ง ๆ ขึน้สูจ่ดุสงูสดุของทวปี

ยโุรปทีม่ชีมุชนอยูอ่าศัย  ลอดผา่นอโุมงคเ์วสเตอร ์ โพลเลนสู่

ฮอนนิง่สแวค  (HONNINGSVAG) ชมุชนทีใ่หญท่ีส่ดุกอ่นถงึ
นอรท์เคป  
จากนัน้นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม  SCANDIC HONNINGSVAG 
หรอืระดับเดยีวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นสูน่อรท์เคป (NORTH CAPE) จดุเหนอืสดุของยโุรป  

นําทา่นชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนืปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่
งดงาม เมือ่ครัง้ลน้เกลา้รัชกาลที ่ 5 เสด็จประพาสยโุรป ครัง้ทีส่อง 
ปี ค .ศ. 1907 พระองคก์็เคยเสด็จไปถงึพรอ้มทรงจารกึพระ
ปรมาภไิธยยอ่ จ.ป.ร ไวบ้นกอ้นศลิา ซึง่จากการรว่มมอืของรัฐบาล
ไทยและนอรเ์วยไ์ดจั้ดสรา้งศาลาไทยไวเ้พือ่แสด งนทิรรศการ
เกีย่วกบัการเสด็จประพาสนอรท์เคปของลน้เกลา้รัชกาลที ่5 ไวใ้นนอรท์เคปฮอลล ์ 

ถา่ยรปูตามอธัยาศัย เพือ่รอชมดวงอาทติยส์อ่งแสงสวา่งเต็ม ๆ ดวงตอนเทีย่งคนื ปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ 
“มดิไนทซ์นั” (MIDNIGHT SUN) พรอ้มจบิแชมเปญแกลม้คาเวยีร ์และรบัประกาศนยีบตัร  วา่ทา่น
ไดม้าเยอืนนอรท์เคป จดุเหนอืสดุทีส่ามารถเดนิทางถงึไดด้ว้ยรถยนต ์ณ เสน้ละตจิดูที ่ 71 องศาเหนอื 10 
ลปิดา 21 ฟิลปิดา  
จากนัน้เดนิทางกลับทีพั่ก 

 

วนัทีเ่จ็ด  ฮอนนิง่สแวค - แลคเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบอนิาร ี(ฟินแลนด)์ - อวิาโล  

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางลัดเลาะไปตามแนวเทอืกเขาและฟยอรด์ทีง่ดงาม สู่ เมอืงแลคเซลฟ์  (LAKSELV / 2 
ชม.) เมอืงเล็กๆ แตนั่บเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเทศบาล  PORSANGER ในจังหวัดฟินนม์ารก์ แลว้
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เดนิทางสู่ เมอืง คาราสจ็อก  (KARASJOK / 1 ชม.) เมอืงทีต่ัง้อยูเ่หนอืเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ
เชน่เดยีวกนั  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ออกเดนิทางตอ่สูด่นิแดนทางตอนเหนอืของฟินแลนด ์ผา่น ทะเลสาบอนิารี (INARI / 1 ชม. 30 นาท)ี 

แหลง่น้ําจดืขนาดใหญก่บัเกาะแกง่มากมาย บรเิวณแถบนีเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวแลปป์ (Sami)  
แวะหาซือ้ของทีร่ะลกึจากชาวแลปป์ อาท ิหนังกวางเรนเดยีร ์และผลติภณัฑท์ีทํ่ามาจากกวาง ตลอดจน
ของพืน้เมอืงทีม่อียูใ่นดา้นนีโ้ดยเฉพาะ  
แลว้นําทา่นเดนิทางสู่อวิาโล (IVALO / 30 นาท)ี อกีหนึง่เมอืงสําคัญทางตอนเหนอืในเขตแลปแลนด์
ของฟินแลนด ์ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
  นําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม IVALO หรอืระดับเดยีวกนั 
หมายเหต ุ  บรษัิทเราจะไมว่ิง่ยาวเพือ่ไปโรวาเนยีมอีกี 300 กม./ 4 ชม. 
 

วนัทีแ่ปด  อวิาโล - โรวาเนยีม ี- เฮลซงิก ิ(บนิภายใน) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นออกเดนิทางสู่ โรวาเนยีมี (ROVANIEMI / 4 ชม.) นครหลวงของเขตแลปแลนด ์ดนิแดนมหัศจรรย์

บรเิวณเสน้อารค์ตกิ 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเยีย่มชมหมูบ่า้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)  

ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นศนูยก์ลางของซานตาคลอส ซึง่ทกุ ๆ ปี เด็ก ๆ จากทั่วโลกจะสง่ไปรษณียบตัร 
หรอืจดหมายมาหานับเป็นแสนฉบบัตอ่ปี เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจากหมูบ่า้นซานตาคลอส หรอืถา่ยรปูคู่
กบัคณุลงุซานตา้ตัวจรงิไดท้ีน่ี ่ 

มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ ชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึตา่ง ๆ รวมทัง้เขยีนไปรษณียส์ง่ใหเ้พือ่นสนทิ ญาตพิีน่อ้งของ
ทา่น แลว้เดนิทางสูส่นามบนิ  

18.10 น. ออกเดนิทางสูเ่ฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 536 
หมายเหต ุ เป็นสายการบนิเจา้ถิน่ เวลาดกีวา่สายอืน่ ราคาแพงกวา่ 
19.25 น. ถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิก ิ(HELSINKI) นครหลวงของฟินแลนด ์
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําเขา้ทีพั่กโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรอืระดับเดยีวกนั 
 *** กรณุาจัดเตรยีมกระเป๋าเสือ้ผา้ 1 ชดุ และของใชท้ีจํ่าเป็นใสก่ระเป๋าเดนิทางขนาดเล็ก เพือ่พักคา้งคนื

บนเรอืในวันถัดไป สว่นกระเป๋าใหญจ่ะเก็บไวใ้นหอ้งสมัภาระบนเรอื *** 
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วนัทีเ่กา้  เฮลซงิก ิ- ลอ่งเรอืซลิเลยีไลน ์- สต็อคโฮลม์ (สวเีดน) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นชมกรงุเฮลซงิก ิฉายา “ธดิาแหง่ทะเลบอลตกิ”  

นําทา่นเดนิ ชมตลาดยามเชา้ ทีม่ผีลไมส้ดตามฤดกูา ลและของทีร่ะลกึขายอยา่งมากมาย พรอ้ม
บนัทกึภาพกบั นํา้พุธดิาแหง่ทะเลบอลตกิ  สญัลักษณ์ประจํา
เมอืง  

แลว้นําทา่นสูจั่ตรัุสแหง่วฒุสิภา (SENATE SQUARE) ซึง่สรา้ง
ขึน้มาในรปูแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซยี  

ชมโบสถเ์ทมโป ลโิอ คโิอ  (TEMPPELIAUKIO ROCK 
CHURCH) ซึง่เป็นโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแปลกกวา่ทีอ่ ืน่ โดย
สรา้งเขา้ไปในภเูขาหนิแกรนติทัง้ลกูและมรีะบบเสยีงทีด่ทีีส่ดุ 
หนุ่มสาวชาวเฮลซงิกนิยิมมาจัดงานแตง่งานกนัทีโ่บสถแ์หง่นี ้ 

  นําทา่นชมวหิารอสุเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวครสิตน์กิายออรโ์ธ
ดอกซ ์ทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรปเหนอื ชมอนุสาวรยีเ์ซบลิสุทีส่รา้งขึน้เป็นเกยีรตแิกท่า่นยาหน์ เซบลิสุ 
ผูป้ระพันธเ์พลง FINLANDIA  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิเลอืกชอ้ปป้ิงบนถนนมานาไฮม ์(MANNERHEIM STREET) ทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนด์

เนม มากมาย และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่อาทเิชน่ หา้ง STOCKMANN, FORUM, SOKO ฯลฯ 
15.00 น. เดนิทางสู่ทา่เรอืซลิเลยีไลน์  (SILJA LINE) นําทา่นเขา้หอ้งพกับนเรอืหอ้งแบบมหีนา้ตา่ง  ซึง่มทีัง้

ภตัตาคาร ไนทค์ลับ หอ้งออกกําลังกาย ซาวดน่์า และรา้นปลอดภาษี 
17.00 น. เรอืออกจากกรงุเฮลซงิก ิขา้มทะเลบอลตกิสูส่ต็อคโฮลม์ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า แบบสแกนดเินเวยีบฟุเฟตท์ีห่ลากหลายดว้ยซฟีู้ ด +ปลาแซลมอน  และอาหาร

นานาชาต ิ 
หลังอาหารพักผอ่นสบาย ๆ กบัสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ  คา้งคนืบนเรอืกบัหอ้งพกัมหีนา้ตา่ง  
(SEAVIEW) 

 

วนัทีส่บิ  สต็อคโฮลม์  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนเรอื 
09.30 น. เรอืเทยีบทา่กรงุสต็อคโฮลม์ (STOCKHOLM) นครหลวงของสวเีดน  

นําทา่นขึน้จดุชมววิบนเนนิเขาถนนฟยลักาทนั FJALLGATAN เพือ่บนัทกึภาพของกรงุสต็อคโฮลม์จากมมุ
ทีส่วยทีส่ดุ  
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ชมเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ “เวนสิแหง่ยโุรปเหนอื ” และยงัไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น “นครหลวงแหง่
วัฒนธรรมของยโุรป ” เชน่เดยีวกบัเอเธนส์ , ปารสีและอมัสเตอรด์ัม ชมววิสวยของตัวเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเกาะ
ใหญ ่14 เกาะทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  

ผา่นชมสถานทีสํ่าคัญ  อาท ิโอเปรา่เฮา้ส์, ทีทํ่าการรัฐบาลแหง่พระราชวังหลวงบนเกาะเมอืงเกา่กมัลา 
สตาน (GAMLA STAN) ซึง่ปัจจบุนัใชเ้ป็นสถานทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง  
นําทา่นชมพพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(VASA MUSEUM)  

สรา้งขึน้ในสมยักษัตรยิก์สุตาฟ อดอลฟ์ที ่2 ในชว่งปี ค.ศ. 1626 
และถอืวา่เป็นเรอืรบทีม่อีานุภาพรา้ยแรงทีส่ดุในยคุนัน้กบัระวางขบั
น้ํา 1,300 ตัน ปืนใหญ ่64 กระบอก เพือ่แยง่ชงิความเป็นเจา้แหง่
ทะเลบอลตกิซึง่ก็ตอ้งผดิหวังอยา่งรา้ยแรงเพราะจมลงใตท้ะเลเพยีง
ลงสมัผัสน้ําทะเลเพยีงไมก่ีน่าท ีและไดรั้บการกูข้ ึน้มาหลังจมอยูใ่ต ้
น้ําถงึ 333 ปี  

ชมความยิง่ใหญใ่นอดตีทีไ่ดรั้บการซอ่มแซมปะตดิปะตอ่ช ิน้สว่น
จากเศษผพัุงนับแสนชิน้ทีจ่มและกระจายไปทั่วทอ้งน้ํา  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําชมศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์  ซึง่ใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานเลีย้งฉลองผูท้ีไ่ดรั้บรางวัลโนเบลในทกุๆ 

สาขา ภายในหอ้ง GOLDEN HALL ทีป่ระดับประดาดว้ยโมเสคทองคํานับลา้นชิน้  
จากนัน้อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย หรอืเดนิเลน่ชมเมอืง เลอืกซือ้สนิคา้บนถนนชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศัย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําเขา้ทีพั่กโรงแรม CLARION STOCKHOLM หรอืระดับเดยีวกนั  
 

วนัทีส่บิเอ็ด  สต็อคโฮลม์ – กรงุเทพฯ   

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นสูส่นามบนิอาลันดา้ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 
14.30 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 961 
 

วนัทีส่บิสอง  กรงุเทพฯ  

 
05.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้)  

 
กําหนดการเดนิทาง  17-28 ม.ิย., 23 ม.ิย. - 4 ก.ค. // 7-18, 14-25, 19-30 ก.ค., 28 ก.ค. - 8 ส.ค.   
อตัราคา่บรกิาร   
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รายการ ม.ิย. ก.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ                214,000 217,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(มเีตยีงเสรมิ)  ราคาทา่น
ละ    

175,000 178,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่ (ไมม่เีตยีงเสรมิ ) ราคา
ทา่นละ    

164,000 166,000 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ   26,000 28,000 
หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่น ัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะนําวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ ัว๋กรุป๊ กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะน ัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 - 10,000 

บาท 
*** ต ัว๋กรุป๊เมือ่ออกต ัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  
-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ  และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 
-  คา่นํา้หนกักระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 กก.   - คา่อาหารตามรายการ     
-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ      - คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ      - คา่รถรับ - สง่และนําเทีย่วตามรายการ 
-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร   - คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั 
-  คา่มัคคเุทศกช์าํนาญงานจากบรษัิท    
-  น้ําดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั  (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม -ไปสนามบนิ) 
-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท  

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหต ุเป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่
หวัและเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหล้กูคา้ทกุทา่นอกี 1 
ฉบบั เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหต ุถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป 
ยกเวน้โรคประจําตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวั)  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ , คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
- คา่สมัภาระทีม่นํีา้หนกัเกนิ 20 กก.  (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย)  
- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  
- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการทําหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

การจองและชําระเงนิ 
-  กรุณาชาํระมัดจําทา่นละ  51,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจองหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด และชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
 ** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท    
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจํา 2 1,000.-บาท   
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจํา (41,000.-บาท)   
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทวัร ์  
-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทวัร ์  
-  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีส่ดุเพราะเราตอ้งการกําไรจากการทํา
ธุรกจิ ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  
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หมายเหต ุ  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 12 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั อาท ิการยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงานการ

ประทว้งจลาจล ปัญญาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผน่ดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภเูขาไฟระเบดิ 
ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ, การ
นัดหยดุงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะรักษา
ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อนั
เนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ  

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน้ํามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ  
-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้)  
-  การทีว่ซีา่จะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทตูไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทตู

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดทําความเขา้ใจ 
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์  
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 
-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกู

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
-  ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม ่หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
กรณี CHECK-THROUGH (เชค็จากตา่งจังหวดัไปยโุรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตัว๋ใหถ้กูตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทาง
เทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะนําวา่ทา่นควรเชค็กระเป๋ามาสวุรรณภมูแิลว้เชค็ไปยโุรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋า
หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ ่บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
นําทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
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ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณลีกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

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

 


