
 

สต๊อคโฮล์ม - ล่องเรือส ำรำญซิลเลยีไลน์ - เฮลซิงก ิ- ออสโล  

ฟลมัล่องเรือชมฟจอร์ด -น่ังรถไฟสำยโรแมนติก “ฟลมัสบำนำ”  
 ล่องเรือส ำรำญ DFDS - โคเปนเฮเกน 
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วนัที่ 1  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – สต๊อคโฮล์ม   
22.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 โดยมี 

เจ้ำหน้ำทีบ่ริษัท คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่ 2 สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – พกับนเรือส ำรำญซิลเลยี ไลน์ – เฮลซิงก ิ
01.10 เหิรฟ้ำสู่กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวเีดน โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เทีย่วบินที ่TG960 

07.00 เดินทำงถึงกรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวเีดน หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ใจกลำง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน  ท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการ
ขนานนามว่า “ควำมงำมบน ผิวน ้ำ” Beauty on 
Water หรือ “รำชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่ง
ประวติัศาสตร์ มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษท่ี 13ศิลปะ
แล ะส ถ าปั ต ยก รรม ผส มผส าน ด้ ว ยค ว าม
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, ตึกราม
บ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้ งอยู่ริมน ้ าและ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ท่ีโอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสำบ มำลำเร็น Lake 
Malaren ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ผา่นชมโรงละครแห่งชาติ, ท าเนียบรัฐบาล 
ผา่นชม“ แกมล่ำสแตน ” เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาดน าท่านเดินทางเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์
เรือวำซำ” Vasa Museum เรือรบแห่งราชอาณาจกัรสวีเดนท่ีไดรั้บ พระราชโองการให้สร้างข้ึนเพื่อใช้ใน
การท าสงครามกบัเยอรมนี “เรือรบวำซำร์” ไดถู้กสร้างข้ึนอยา่งยิง่ใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบล า
น้ีกลบัไม่มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล าต่อหนา้ศตัรูของสวีเดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อย
ลงน ้ าไดเ้พียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยูอ่ยา่งเดียวดาย
ใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมา และน ามาตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจากนั้น น าท่านเขา้
ชม “ซิตี ้ฮอลล์” City Hall หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของ
สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 
 
บ่ำย น ำท่ำนขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมควำมสวยงำมของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบน แล้วผ่านไปชม “ แกม

ล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ท่ีหา้งสรรพสินคา้เอ็น
เค NK ซ่ึงเป็น “หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปเหนือ”  หรือยา่น Walking Street อนัทนัสมยั 

15.30 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ 
เพ่ือเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญ
ขนำดมหึมำ “ซิลเลียไลน์” Silja Lineซ่ึงเป็นเรือ
สมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวยี ล่องผา่น
ทะเลบอลติกสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 
เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ 
อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลบั, ดิส
โกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมววิทิวทศัน์
อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์
แห่งสแกนดิเนเวยี กรุงเฮลซิงก ิ- กรุงสต็อกโฮล์ม อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ!!! สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจอำหำรจำกทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลำคำร์เวีย  และ
ปลำแซลมอนแบบต่ำงๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัควำมหรูหรำทีไ่ม่ธรรมดำในคืนพเิศษนี ้ 

ที่พกั:  บนเรือส ำรำญซิลเลยีไลน์: Silja Line พกัห้องละสองท่ำน 
วนัที่ 3 เรือส ำรำญซิลเลยีไลน์ – เฮลซิงก ิ– ชมเมือง 



 

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรในเรือสรำญ  
09.00 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ น ำท่ำนชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ 

ผสมผสานระหวา่งสวดิีชและรัสเซีย เจา้ของสมญา
นาม “ธิดำสำวแห่งทะเล บอลติก”  น าท่านชม 
“ตลำดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมี ช่ือเสียง
นอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ี
ระลึกแก่นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด 
อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตั้งสถานท่ี
ส าคัญ อาทิ  ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลาง
และโบสถ์ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” 
Templiaukkio Church ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่าย
ทางอากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตวัโมและติโม ในปี
ค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้นเยีย่มชมมหาวหิาร Uspensy ของศาสนา
คริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนั้นน าท่านชม“จัตุรัสรัฐสภำ” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และ

มหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน  นอกจากนั้ นยงัมี 
“อนุสำวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์
ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล์ ชม
ย่ำนถนนเอสปลำนำดิ Esplanadi ที่สองข้ำงทำง
เต็มไปด้วยอำคำรสไตล์ฟินนิชผสมสวดีิชเรียงรำย
ไปด้วยสินค้ำดีไซน์ช่ือดังอิสระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิง
ในห้ำงสรรพสินค้ำช่ือดังของกรุงเฮลซิงกิตำม
อธัยำศัย 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Holiday Inn Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4 เฮลซิงก ิ– ออสโล – ฟลมั  
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ แบบกล่อง จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 
07.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงออสโลโดยเทีย่วบินที ่D8 311  
 08.10 น. เดินทำงถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ในอดีต คร้ังสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้น

นอร์เวย ์เคยยา้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจากกรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทัง่ไดย้า้ยมาเป็น
กรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโอ่อ่าในเวลาน้ีอุดม ไปดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็น



 

เมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของ
พระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์แฮร์ ผา่นชมโบสถโ์ดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนชมภำยใน “อุทยำนฟรอกเนอร์” ท่านจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วิกเก

แลนด์   ท่ี ใช้ เวล าถึง 40 ปี    ในการแกะสลัก
หินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวฏัจกัร
ในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยาน
เป็นท่ีตั้ งของ รูปแกะสลักช่ือ โมโนลิท  (สูง 17 
เมตร) แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแข็ง มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นในย่าน กลางเมืองซ่ึงเต็มไปด้วย
ร้านคา้ต่างๆมากมาย จากนั้นน าท่านออกเดินทาง
โดยรถโคช้สู่เมืองฟลมั ผา่นแหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้าตกท่ีไหลรินจากภูผาอนั
สูงชนัลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Fretheim Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5 ฟลัม - ล่องเรือชม ซอนน์ ฟจอร์ด มรดกโลกทำงธรรมชำติ - น่ังรถไฟสำยโรแมน

ตกิฟลมัสบำนำ - โกล / เกลโล่   
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรของทีพ่กั  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเมืองฟลัม ลงเรือยอร์ชเพ่ือชมควำมงำมของซอจ์นฟจอร์ด เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ 
เปิดโอกาสให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพชวนฝันของ
ซอจ์นฟจอร์ดท่ีสวยท่ีสุดของโลก ชมภูผาหินสูง
ตระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดาร
บนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นพกัฤดูร้อน ของชาวนอร์เวย ์
ทีส่ร้ำงจากไมส้นเป็นหยอ่มๆ รวมถึงน ้ าตกท่ีไหลตก
จากริมหน้าผา สร้างบรรยากาศให้ต่ืนตาต่ืนใจมิรู้ลืม 
ถึงเมืองกุดแวนเก้น เมืองชนบทท่ีน่ารัก จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
  บ่ำย น ำท่ำนน่ังรถไฟสำยโรแมนติค FLAMSBANA ทีโ่ด่งดังทีสุ่ดตำมเส้นทำง ฟลมั – ไมร์ดัล – ฟลมั ท่านจะได้

ชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้ าตกท่ีสวยงาม ซ่ึงหลบ
ซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้ งปวง ทิวทัศน์
ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน รถไฟ



 

ถึงเมืองไมดาล เก็บภาพความประทบัใจ น าท่านนัง่รถไฟกลบัสู่สถานีรถไฟเมืองฟลมั มีเวลาใหท้่านเดินเล่น 
หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก ตามอธัยาศยั บรรยากาศ ในเมืองฟลมัสุดแสนโรแมนติก ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองโกล / เกลโล เมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย ์

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่ :  Pers Hotel Gol / หรือเทียบเท่ำระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6 โกล – ออสโล - ป้อมเอเคอร์ บรูค - ล่องเรือส ำรำญ DFDS - โคเปนเฮเกน 
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรของทีพ่กั  
  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงออสโล / น าท่านชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์

มีเวลาใหท้่านเดินเล่นในยา่น กลางเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย  
เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 
 
บ่ำย  น ำท่ำนชมวิวทิวทัศน์ บริเวณป้อมเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) เคยเป็นท่ีตั้งของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในนอร์เวย ์ปัจจุบนัถูกปลุกให้ฟ้ืนกลบัมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง หลงัมีการปรับปรุงเป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัท่ีทนัสมยั 
มีบา้นเรือน และร้านคา้มากมาย เป็นแหล่งรวมผบับาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ นอกจากน้ียงัมีทั้งผบั โรงหนงั 
โรงละครและห้างสรรพสินคา้ ไม่เวน้แมแ้ต่ร้านเสริมสวยนะคะ เรียกไดว้า่เป็นแหล่งรวมความบนัเทิงยอด
นิยมท่ีครบครันจริงๆ เหมาะส าหรับการพกัผ่อนเพลิดเพลิน ชมบริเวณท่ีตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) 
แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทันสมัย ประดับไปด้วยน ้ าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดู
กลมกลืนใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีๆมีการจดัแสดงเก่ียวกับผูท่ี้ได้รับรางวลัอนัทรง
เกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่า ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ดว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ได้เวลำอัน
สมควรออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือน ำท่ำนลงเรือ
ส ำ ร ำญ ข น ำด ให ญ่ ดี เอ ฟ ดี เอ ส  DFDS ซ่ึ ง
สะดวกสบายด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกนานา
ชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลบั และเพลินกบั
การเลือก ชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือส ำรำญล ำนี้
จะน ำท่ ำน ล่องสู่ทะเล เห นือจรดมหำส มุทร
แอตแลนติ ก  ออก เดินท ำงจำกโค เปน เฮ เกน 
ประเทศเดนมำร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วน
หน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ!!! สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด พร้อมเคร่ืองด่ืมท่ำนล่ะ 1 
แก้ว ณ ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทบัใจกับอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนติก และจำกทะเลเหนือ ค ่ำ
คืนนีห้ำควำมส ำรำญและพกัค้ำงคืนในเรือส ำรำญ DFDS  



 

ที่พกั:  เรือ DFDS LINE พกัห้องละสองท่ำน  
วนัที่ 7 ล่องเรือส ำรำญ DFDS - โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - มัลโม 
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ  
09.00 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมำร์ค 

หลังจำกผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว เดินทางเขา้สู่ตวั
เมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเล
เหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน ้ าเกือบทั้ งหมดภูมิประเทศ
ประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 
เกาะ หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น า
ท่านออก  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจ
กลางกรุง “โคเปนเฮเก้น” Copenhagen น าท่านเท่ียวชม
เมืองผา่นจตุรัสซิต้ีฮอลล์  อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้อยลิตเติ้ล
เมอร์เมด Little Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่
ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น 
เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้ และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า 
เดินผา่นสวนสาธารณะท่านจะพบกบั น ้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนด์
ข้ึนมา  

เทีย่ง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย หลงัอาหารน าท่านชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดูหนาว

ของราชวงศแ์ห่ง เดนมาร์ก ชม “พิธีกำรเปลีย่นทหำร

รักษำพระองค์” ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงาม  รถโค้ช

ผ่านไปชม“รำวน์ทำวเวอร์”Round Towerอำคำร

เก่ำแก่คู่ บ้ำนคู่เมือง และย่ำนเขตท่ำเรือ Kongens 

Nytorv ท่ีมีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 

17 เรียงราย เป็นภาพท่ีงดงาม เหมาะส าหรับการเยอืน

เมืองน้ีท่านสู่ยา่นใจกลางเมืองเพื่ออิสระกบัเมืองอนั

สวยงามหรือเลือกหาซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั จำกน้ัน
น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือลมัลโม  “Malmö” (44 ก.ม./1 ช.

ม.) น าท่านข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซ่ึง

เช่ือมประเทศสวเีดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุด

ของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3


 

และเป็นอุโมงค์ใตท้ะเล 4 กม. เปิดใช้เม่ือปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์กกบั Malmo 

สวเีดน สะพานน้ีมีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใชไ้ดท้ั้งรถยนต ์และรถไฟ  

*** อสิระอำหำรค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
พกัที่:   Scandic Hotel Malmo / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 8 มัลโม่ – ชมเมือง – สนำมบิน – กรุงเทพฯ   
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน 

น าท่านชมเมือง มลัโม่คือเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของสวีเดน Stortorget ชมจตุัรัสกลางเมืองมลัเมอท่ีมี
มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลางจตุัรัสมีรูปป้ัน
ของพ ระ เจ้าKarl Gustavท่ี 1 0  ซ่ึ งออกแบบแล ะ
แกะสลักโดย John Börjeson ด้านซ้ายของจตุัรัสเป็น
ท่ีตั้งของ Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาว่าการเมือง
สไตลด์ตัช์เรอเนสซองส์ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1353 ซ่ึงได ้
ช่ือว่าเป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ผา่นชม Turning Torso ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 
เมตร ซ่ึงนับเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกท่ีอยู่อาศยัท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 3 ของ ทวีป
ยโุรป จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเก็บภาพความประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ี ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยกำรบินไทยเทีย่วบินที ่TG951 

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ  
06.00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 
 
 

******************************************************************* 
 
 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดนิทำง บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำ
ทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  
 
 
 
 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดนิทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 

 

26 ม.ค.- 03 ก.พ.62 81,900 81,900 77,900 20,900 

12-20 ก.พ.62 81,900 81,900 77,900 20,900 

17-25 ม.ีค.62 81,900 81,900 77,900 20,900 

30 ม.ีค. 07 เม.ย.62 85,900 85,900 85,900 22,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทัฯ 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สตอ๊กโฮลม์ // โคเปนเฮเกน้-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็
ตำม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้
หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน 

 ค่ำทิปคนพนักงำนขบัรถ ท่ำนล่ะ 2 ยูโร / ท่ำน / วนั (14 ยูโร)  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก 100 บำทต่อวนั 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม



 

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมผู้ีส ำรองทีน่ั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีา
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแตค่่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบนิ 
หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ป
ท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 40,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 



 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
 กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไปท่องเทีย่วยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


