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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 

สนามบนิฮาหมดั – สนามบนิอารล์ันดา – เมอืงสต็อคโฮลม์ – เนนิ
เขาฟยลักาทัน มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อกโฮลม์ – โอเปรา่เฮา้ส ์– 
ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน - ชอ้ปป้ิงถนน Drottninggatan , 
Ostermalm, Sodermalm, Vesterlanggatan 

   

Hotel Good 
Morning, 

Stockholm 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์– พระราชวังหลวง – เมอืงคารล์ส
ตัด – โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตัด – สะพานหนิเกา่แก ่    

Hotel Scandic, 
Karlstad 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงออสโล – โอเปร่าเฮา้ส ์– ท่าเรอืเอเคอรบ์รูค – ถนนคารล์ โย
ฮนัน ์เกท – พระราชวังหลวง – อาคารรัฐสภา    

Hotel Scandic, 
Oslo 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
อุทยานฟรอกเนอร ์– ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน – ล่องเรือ
ส าราญ DFDS    

DFDS 
Scandinavian 

หรอืเทยีบเทา่  

6 
เมืองโคเปนเฮเกน – น ้ าพุเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือกนอ้ย – 
พระราชวังครสิเตยีนบอรก์ – พระราชวังอมาเลยีนบอรก์ – พระราชวัง
โรเซนเบริก์ – ถนนสตรอยกเ์กท 

   

Hotel Good 
Morning 

Copenhagen 
หรอืเทยีบเทา่  

7 
อสิระท่องเทีย่ว – สนามบนิคาสต์รัพ โคเปนฮาเกน – สนามบนิฮา
หมดั     

8 สนามบนิฮาหมดั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮาหมดั 

 

23.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่

ทา่น 

 

Day 2 สนามบนิฮาหมดั – สนามบนิอารล์นัดา – เมอืงสต็อคโฮลม์ – เนนิเขาฟยลักาทนั – พพิธิภณัฑย์คุกลาง  

             มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อกโฮม – โอเปรา่เฮา้ส ์– ยา่นเมอืงกมัลา สแตน  

 

02.30 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิฮาหมดั ประเทศกาตาร ์ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ QR 

837 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 40 นาท ี

05.45 เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั ประเทศกาตาร ์และรอตอ่เครือ่ง  

07.50 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิอารล์นัดา ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิ QR 

167 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาท ี

13.15 เดนิทางถงึ สนามบนิอารล์นัดา ประเทศสวเีดน ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตาม

ระเบยีบการของสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงทีย่ ิง่ใหญแ่ละแสนสวย ของประเทศ

สวเีดน เป็นเมอืงหลวงทีง่ดงามทีส่ดุในกลุม่ประเทศแถบแสกนดเินเวยีทัง้หมด จนไดรั้บขนานนามวา่ ราชนิแีหง่

ทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 

(Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้น ้า ท าใหเ้มอืงสต็อคโฮลม์เป็นเมอืง

หลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่ จดุชมววิ เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพือ่บนัทกึภาพของเมอืงสต็อค
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โฮลม์จากมมุทีส่วยทีส่ดุ ชมววิสวยๆของตัวเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเกาะใหญ ่ 14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลา

เร็นและทะเลบอลตกิ 

น าทา่นผา่นชม สถานทีส่ าคญัตา่งๆ อาท ิพพิธิภณ์ัยคุกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแหง่เมอืง

สต็อคโฮม (The Cathedral of Stockholm), โอเปรา่ เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 

น าทา่นเดนิชม ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเกา่แกท่ีส่วยงามราวกบัภาพวาด 

ปัจจบุนัยงัทิง้รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยคุกลาง มกีลิน่อายของศตวรรษที ่17 ทัง้บา้นเรอืน สิง่ปลกูสรา้งที่

มคีวามสวยงามในรปูแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเชน่เดยีวกบัเสน่หข์องตรอกซอกซอยตา่งๆ ทีเ่รยีงรายไป

ดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสอื  

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงสต็อคโฮลม์ ถนน Drottninggatan, Ostermalm, 

Sodermalm, Vesterlanggatan ซึง่มหีา้งสรรพสนิคา้เล็ก ใหญ ่และรา้นคา้มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก Hotel Good Morning Plus Haegersten, Stockholm  ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซา –พระราชวงัหลวง – ชมการผลดัเปลีย่นเวรยาม – เมอืงคารล์สตดั – 

โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั - จตัรุสัใจกลางเมอืง – ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั – สะพานหนิ

เกา่แก ่

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่

17 เนือ่งจาก สามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์ และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรปู

แกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอื วาซาเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่
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ในโลกในพพิธิภณัฑ ์ ประกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอืล านี ้ 9 นทิรรศการ ยงัมภีาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอื

วาซา พพิธิภณัฑแหง่นี ้ เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภณัฑท์ัง้หมดแถบ

สแกนดเินเวยี 

ผา่นชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) เป็นทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของพระราชวงศส์วเีดน เป็น

หนึง่ใน พระราชวังทีง่ดงามมากทีส่ดุในบรรดาพระราชวังทัง้หมดของทวปียโุรุป ลักษณะเป็นอาคาร

สถาปัตยกรรมบาโรค สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1754 ภายใน มหีอ้งตา่งๆ รวมกนั 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้

เยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี ในบรรดาหอ้งตา่งๆสว่นทีเ่ป็นจดุเดน่ ไดแ้ก ่ หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงวา่การของ

รัฐ หอ้งพกัของขนุนาง ล าดับตา่งๆ และ พพิธิภณัฑโุบ์ราณสถานกสุตาฟที ่ 3 ชมการผลดัเปลีย่นเวรยาม

ประจ าวัน ของกองทหารรักษาพระองค ์ซึง่จะเกดิขึน้ในเวลากอ่นเทีย่งของทกุวัน **ตัง้แตว่ันที ่1 กนัยายน ขบวน

พาเหรดจะจดัขึน้ใน วันพธุ วันเสาร ์ วันอาทติย ์ โดยจะออกจากพพิธิภณัฑก์องทัพบก (Army Museum) เวลา 

11.45 น. และ เวลา 12.45 น.  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงสวยงาม

เล็กๆของ ประเทศสวเีดน (Sweden) ตัง้อยูร่มิทะเลสาบแวนเนริน์ อยูร่ะหวา่งเมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

และ เมอืง ออสโล ประเทศนอรเ์วย ุเ์พราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญน่ี ้ สรา้งเมอืงโดยกษตัรยิคา์รล์ที ่

9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ุ ์

ผา่นชม โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad), จัตรัุสใจกลางเมอืง (Town Square), 

ศาลากลาง ประจ าเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเกา่แก ่(Ancient Stone Bridge) 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่ัก Hotel Scandic , Karlstad ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 เมอืงออสโล – โอเปรา่เฮา้ส ์ – ทา่เรอืเอเคอรบ์รคู – ถนนคารล์ โยฮนัน ์ เกท – พระราชวงัหลวง – 

อาคารรฐัสภา 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของ ประเทศ

นอรเ์วย ์(Norway) ไดถ้กูสถาปนาเมือ่ประมาณ 60 ปี ทีผ่า่นมา สมยัทีป่ระเทศนอรเ์วยอย์ูใ่นอารักขาของประเทศ

เดนมารก์ นอรเ์วยเุค์ยยา้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมอืงเบอรเ์กน้ และยา้ยมาเป็นเมอืง

ออสโลจนถงึปัจจบุนั เมือ่ประมาณ 900 กวา่ปีกอ่น ออสโลเคยเป็นเมอืงอาณานคิมใหญข่องจกัรพรรดไิวกิง้

โบราณ ซึ่
ึ
งอยูภ่ายใตก้ารปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์ ระหวา่งทางทา่นจะได ้

พบกบัความสวยงามของธรรมชาต ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าทา่นผา่นชม โอเปรา่เฮา้ส ์(Opera House) และเดนิเลน่ยา่นทา่เรอืเอเคอรบ์รคู (Aker Brygge) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และ

เป็นแหลง่นัดพบปะ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศนอรเ์วย ์ ตัง้อยูก่ลางเมอืงออสโล มรีา้นคา้จ านวนมากมายให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง ไมว่า่จะเป็น รา้นของฝาก รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลก หรอืจะเป็นรา้นสนิคา้แบรนด์

ทอ้งถิน่  

ในบรเิวณเดยีวกนัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัตา่งๆไมว่า่จะเป็น พระราชวังหลวง  (Royal Palace) ซึง่

เป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุนัและ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) อสิะใหท้า่นเดนิชมเมอืงและช ้

อปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก Hotel Scandic Gardemoen, Oslo ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 5 อทุยานฟรอกเนอร ์– ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน – ลอ่งเรอืส าราญสดุหร ูDFDS – ชอ้ปป้ิง Duty 

Free บนเรอื 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานฟรอกเนอร ์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงาน

ของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วย ์ ชือ่กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ ทีใ่ชเ้วลา 40 ปี ในการแกะกลุม่รปูสลักหนิแกรนติ และ

ทองแดงใหค้นรุน่หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษยต์รงใจกลางของอทุยานเป็นทีต่ัง้ของรปูแกะสลักชิน้

โบวแ์ดงของทา่นชือ่ "โมโน ลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลกัแกรนติเพยีงแทง่เดยีว อสิระใหท้า่นพักผอ่น

และถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทีแ่ขง่ขนั

กฬีาโอลมิปิกฤดหูนาว ทีป่กตใินชว่งเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทีช่มุนุมแขง่ขนัของนักเลน่สกทีั่วโลก ทีน่ี่

สามารถจผ็ุเขา้รว่มได ้เกอืบหนึง่แสนคน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ทา่เทยีบเรอืส าราญ เพือ่ ลอ่งเรอืส าราญหร ู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศ

นอรเ์วย ์ สู ่ เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to 

Copenhagen, Denmark) บนเรอืจะมรีา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา,โรงภาพยนตร ์และ จดุ

ชมววิ ฯลฯ สิง่อ านวยความสะดวกแบบครบครัน  

* ลกูคา้เตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรับคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื เพือ่ความ

สะดวกในการเดนิทางของทา่น * 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผา่นน่านน ้า

สแกนดเินเวยี   

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS พเิศษ !! เมนู บฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน 

ทีพ่ัก บนเรอืส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอืเทยีบเทา่   

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

ตรวจสอบ หอ้งวา่ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระคา่บรกิารสว่นนีท้ันท ี ที่

หอ้งพักถกูยนืยนั จากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทหีอ้งพักแบบปกต ิ (Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดกต็าม 

และทางบรษัิท จ าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาคา่ทัวร ์ (Upgrade) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั **  

 

Day 6 เมอืงโคเปนเฮเกน – น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน – รปูปัน้นางเงอืกนอ้ย – พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ – 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - พระราชวงัโรเซนเบริก์ – ถนนสตรอยกเ์กท 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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เดนิทางถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมอืงหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็น

เมอืงเกา่แกเ่มอืงหนึง่ของยโุรปกอ่ตัง้มาราวศตวรรษที ่ 10 ไดร ้บัฉายาวา่เป็น “สวรรคแ์หง่เมอืงทา่ และดนิแดน

แหง่เทพนยิายรักอมตะ” เมอืงนีเ้ป็นแรงบนัดาลใจและหลอ่หลอมกวรีะดับโลก ฮนัส ์ ครสิเตยีน แอนเดอรแ์ซน 

(Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ยิาย เจา้หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูช้ายไมข้ดีไฟ ลกูเป็ดขีเ้หร ่ทีผู่ค้น

ทั่วโลกตา่งรูจ้ัก 

น าทา่นเดนิทางสู ่น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพขุนาดใหญร่ปูทรงแปลกตา 

คลา้ยธารน ้าตกที ่ ไหลรนิ ซึง่ตัง้อยูด่า้นหนา้ทา่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตี านานเลา่วา่ราชนิเีกฟิออนไดรั้บ

มอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รง อทิธฤิทธใิหก้อบกูช้าตบิา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทัง้สีข่องพระองคแ์ปลง

กายเป็นพระโค เพือ่ชว่ยกนัไถพืน้ดนิจนกลายเป็นแผน่ดนิเมอืงเดนมารก์ในปัจจบุนั ตอ่มาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุ

สาวรยีขอ์งพระนางและ พระโอรสทัง้สีพ่ระองคเพือ่เป็นเกยีรตแิละเพือ่เป็นการระลกึถงึ 

น าทา่นเดนิทางสู ่รปูปัน้เงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตัง้อยูบ่รเิวณ

ทา่เรอืรมิอา่ว โคเปนเฮเกน ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวัญแกเ่มอืง

โคเปนเฮเกน เมือ่วันที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบ 

เซน บตุรชายของผูก้อ่ตัง้บรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ ไดม้คีวาม

ประทับใจจากการดบูลัเลต่เ์รือ่ง The Little Mermaid ผลงาน

ของ ฮนัส ์ ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน เป็นอยา่งมาก จงึวา่จา้ง

ศลิปินชาวเดนมารก์ชือ่ เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปัน้ รปูเงอืกนอ้ยนี ้

โดยน าแบบใบหนา้มาจากนักเตน้บลัเลต่ช์ ือ่ เอลเลน ไพรซ ์ สว่น

รา่งกายทีเ่ป็นหญงิเปลอืยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเอง รปูปัน้เงอืก

นอ้ยน่ังอยูบ่นกอ้นหนิ มขีนาดความสงูประมาณ 12.5 เมตร น ้าหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน 

Langelinie จะไดสมัผัสกบัความผอ่นคลาย ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืส าราญทีจ่อดเทยีบทา่อยู ่และ
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ทีน่ีไ่ดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ส าคญัของเมอืง โดยในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากมาเทีย่ว เพือ่มาเก็บภาพคู่

กบัรปูปัน้เงอืกนอ้ยนับเป็นสถานทีย่อดฮติทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

น าทา่นผา่นชม พระราชวังครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดตีพระราชวังครสิเตยีนบอรก์ 

คอื พระราชวงวังซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชสนัตตวิงศใ์นสมเด็จพระราชาธบิดคีรสิเตยีนที ่ 9 แหง่ประเทศ

เดนมารก์ แต ่ณ ปัจจบุนัพระราชวังแหง่นีถ้กูใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐสภา โดยม ี3 หน่วยงานราชการ ในทีแ่หง่เดยีวกนั 

น่ันคอื อ านาจบรหิาร อ านาจนติบิญัญตั ิและอ านาจตลุาการ แตบ่างสว่นของทีน่ีก่็ยงัคงถกูใช ้ส าหรับพระราชวงศ

เุด์นมารก์ เชน่ หอ้งรับแขกของราชวงศเ์ป็นตน้ รวมทัง้บางสว่นยงัเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจ ไดเ้ขา้มาชม 

น าทา่น ผา่นชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวังฤดหูนาว (Amalienborg Palace) ปัจจบุนั

พระราชวังแหง่นีย้งัเป็นสถานทีป่ระทับของบรรดาเหลา่พระราชวงศเ์ดนมารก์ นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอนั

งดงาม ภายนอกสไตลร์็อกโคโค แลว้ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทกุวัน พระราชวงั

ตัง้อยูร่มิน ้าทางเหนอืของตวัเมอืงโคเปนเฮเกน สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที ่18 เพือ่เฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 

300 ปี ของ ราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และใชเ้ป็นทีพ่ านักของเหลา่ราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากทีพ่ระราชวังครสิ

เตยีนบอรก์ถกูไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเุด์นมารก์จงึไดข้อซือ้พระราชวังแหง่นไีว ้ ้และไดย้า้ยเขา้

มาอาศัยตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา กษัตริย ์ พระราชนิ ี และบตุรของราชวงศไ์ดอ้าศัยอยูภ่ายในพระราชวังแหง่นีท้ัง้ 4 

อาคาร ตัง้โดดเดน่เป็นศนูยกล์างทีง่ดงามมากทีส่ดุในทวปียโุรป แมร้ปูลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง้ 4 มี

ลักษณะทีเ่หมอืนกนั แตภ่ายในยงัคงใชเ้ป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระราชนินีาถมารเ์กรเธอที ่ 2 และราชวงศ์

เดนมารก์อยู ่ ซ ึง่บางสว่นของพระราชวังเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้ชม และยงัเปิดเป็นพพิธิภณัฑข์นาด

เล็กจัดแสดงงานศลิปะ ภาพเขยีน เครือ่งแตง่กาย เครือ่งประดับอญัมณี สิง่ประดษิฐอ์ืน่ๆ และเอกสารทาง

ประวัตศิาสตร ์ทีม่กีารเก็บรวบรวมในชว่งเวลา 400 ปีเลยทเีดยีว และยงัมรีปูปัน้ขนาดใหญข่องพระเจา้เฟรเดอรกิ

ที ่5 ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งพระราชวังทัง้ 4 หลัง ซึง่วา่กนัวา่ เป็นรปูปัน้ทรงมา้ทีส่วยงามทีส่ดุของโลกอกีดว้ย 

น าทา่น ผา่นชมพระราชวังโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดรูอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังที่

ตกแตง่ดว้ยศลิปะแบบดตัชเ์รเนศซองส ์ สรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที ่ 4 เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมทีพ่ะองค์

ภาคภมูใิจ เพราะนอกจากความงามของตวัตกึภายนอกและภายในทีต่กแตง่อยา่งหรหูรา ดว้ยวตัถทุีล่ ้าคา่มากมาย 

แลว้ยงัมพีพิธิภณัฑใ์นบรเิวณชัน้ใตด้นิ ใชเ้ป็นทีเ่ก็บเครือ่งเพชร มหามงกฎุ และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของ

ราชวงศเ์ดนมารก์ อกีดว้ย ซึง่ในอดตีพระราชวังแหง่นีถ้กูสรา้งเพือ่จดุประสงคใ์ชใ้นการพ านักพักรอ้นของเชือ้พระ

วงศใ์นสมยันัน้ ทัง้ยงัเคยถกูวางเพลงิจากกองทัพองักฤษถงึ 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 ตอ่มาราชวงศ์

เดนมารก์ ไดบ้รูณะขึน้มาใหมใ่หส้วยงามดั่งปัจจบุนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษอาหารไทย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวถงึ 1.1 

กโิลเมตร เริม่จากศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าวา่ สตรอยกเ์ยท ไดถ้กูตัง้เป็น

ชือ่เลน่ของถนนคนเดนิแหง่นี ้ซ ึง่แปลวา่ การเดนิเลน่ โดยใชต้ัง้แตย่คุศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ครอบคลมุ ถนน 

4 สายดว้ยกนัคอื  Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade ถนนสตรอยกเ์กทถกู

ประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แตปี่ 1962 แตใ่นชว่งแรก เจา้ของกจิการหลายรายไมเ่ห็นดว้ยกบัการปิดถนน 

เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีตอ่ธรุกจิ แตท่กุวันนีผู้ค้นไดห้ลั่งไหลมาเดนิชอ้ปป้ิงทีน่ีม่ากมาย ทีน่ีเ่รยีงรายไปดว้ย
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รา้นคา้ตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้ธรรมดา หรอื สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง รา้นอาหาร รา้นของฝาก รา้นกาแฟ  

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก Hotel Good Morning Star, Copenhagen ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

Day 7 สนามบนิคาสตร์พั โคเปนฮาเกน – Free Day – สนามบนิฮาหมดั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สระทอ่งเทีย่ว หรอื พักผอ่น ณ เมอืงโคเปนฮาเกน ตามอธัยาศัย แบบเต็มวัน (มบีรกิารรถโคช้รอรับทา่น

จากโรงแรมมาสง่ ณ ชอ้ปป้ิงสตรที ยา่นใจกลางเมอืงโคเปนฮาเกน้ กรณีลกูคา้ไมเ่ดนิทางมาพรอ้มคณะตอนเชา้ 

ลกูคา้ตอ้งมาเจอกรุ๊ปทีส่นามบนิโคเปนฮาเกน้ดว้ยตนเอง) 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 

1.สวนสนุกทโิวล ิ (Tivoli) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงหลวงโคเปนฮาเกน สวนสนุกทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกและเป็น

ทีท่อ่งเทีย่วชัน้เยีย่มส าหรับครอบครัว เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1843 ไดรั้บความนยิมจากทัง้คนทอ้งถิน่และ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนโคเปนฮาเกน้เสมอมา ทีน่ีม่กีารจัดการแสดงดนตรสีดทกุวันในหลายเวท ี และเป็นแหลง่

รวมรา้นอาหารชัน้เลศิของเมอืงอกีดว้ย 

2.อสิระเลอืกชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงโคเปนฮาเกน้ 

3.อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ซึง่ทีโ่คเปนฮาเกน้มถีนนชอ้ปป้ิงทีย่าวมากกวา่ 1 กโิลเมตร ใหท้า่นไดเ้ดนิช ้

อปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิ 

4.ทา่นสามารน่ังรถไฟใตด้นิไปยงั เมอืงมลัโม (Malmo) ประเทศสวเีดน โดยเลอืกลงที ่ สถาน ี Malmo 
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หรอื สถาน ีTriangeln ซึง่สถาน ีTraingeln จะอยูใ่จกลางเมอืง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีมลัโม เมอืง

เล็กๆ น่ารัก ใหท้า่นไดเ้ดนิชมเมอืง ตามอธัยาศัย มรีา้นกาแฟเกา่แกข่องคนสวเีดนทีต่ัง้อยูก่ลางถนนชอ้ปป้ิง 

Pedestrian ชือ่รา้นวา่ Hallandia ใหท้า่นไดไ้ปลองชมิ กาแฟ และมขีนมสไตลส์วเีดนมากมายทีนั่น้ อสิระชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

13.00 รถโคช้รอรับลกูคา้ น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคาสตร์พั โคเปนฮาเกน ประเทศเดนมารก์  

16.25 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาหมดั ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR 

160 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาท ี

23.20 เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั ประเทศกาตาร ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รงุเทพฯ 

 

Day 8   สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 

02.20 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 

836 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

13.10 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 
ไมม่เีตยีง/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่
รวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

16 – 23 กนัยายน 2565 69,990 66,990 45,990 17,800 

12 – 19 ตลุาคม 2565 69,990 66,990 45,990 17,800 

22 – 28 ตลุาคม 2565 69,990 66,990 45,990 17,800 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 
 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 31,000 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอื 
30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก
บตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจาก

เจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 
45 วนั วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้่าย

เพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 
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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 

 


