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 เดนมารค์ - นอรเ์วย ์- ฟินแลนด ์- สวีเดน 
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ล่องเรือส าราญสุดหรูซิลเลียไลน ์และเรือ DFDS พรอ้มการนัตหีอ้งพกัแบบ SEA VIEW 
สมัผสักบัปรากฏการณพ์ระอาทิตยเ์ที่ยงคืน ด่ืมด า่ความโรแมนติกไปกบั 

รถไฟสายฟลมับาเนน และล่องเรือฟยอรด์ที่แสนประทบัใจ 

ก าหนดการเดินทาง :  20 กรกฎาคม – 01 สงิหาคม 2561 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน BKK-CPH TG950 0120-0740 11.20 ชัว่โมง 

วนัท่ี 6 เบอรเ์กน้-ออสโล BGO-OSL DY625 1500-1555 0.55 นาที 

วนัท่ี 6 ออสโล-อลัตา้ OSL-ALF DY326 1720-1920 2.00 ชัว่โมง 

วนัท่ี 12 สต็อคโฮลม์ -กรุงเทพฯ ARN-BKK TG961 1430-0550+1 10.20 ชัว่โมง 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ  

22.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 3-4

แถว D สายการบินไทย ...เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอ้นรบัและ 

อ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

วนัที่ 2 กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน (เดนมารค์)  

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG950  
07.40 น.  เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศ 

เดนมารค์และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเดนมารค์ กรุงโคเปนเฮเกนเป็น 
ท่ีตั้งของศูนยก์ลางการบริหารประเทศ รฐัสภา รฐับาล และเป็นท่ีตั้ง 
พระราชวงัหลวงในพระราชวงศเ์ดนมารค์  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เขตนอรท์ 
ซีแลนด ์เพลิดเพลินกบัพ้ืนท่ีเพาะปลกูอนัสมบรูณ ์ภาพวิถีชีวิตของชาว 
เดนมารก์  พรอ้มชมพระราชวงัเฟรดเดอริคบอรก์  (FREDERIKSBORG  

CASTLE) ท่ีงดงามของราชวงศเ์ดนมารค์ท่ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1560 โดยใชเ้ป็นท่ี 
ล่าสตัวข์องพระเจา้เฟรดเดอริคท่ี 2 ต่อมาไดร้บัการต่อเติมเป็นท่ีประทบัของ 
ราชวงศใ์นสมยัพระเจา้คริสเตียนท่ี 4 ภายหลงัการซ่อมแซมจากไฟไหม ้ค.ศ. 
1859 ภายในเป็นท่ีใชแ้สดงภาพของราชวงศเ์ดนมารก์ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 จนถึง 
ปัจจุบนั นับเป็นพระราชวงัแบบเรอเนซองคท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย อิสระถ่ายรูปกบั พระราชวงัโครนบอรก์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมเด่นสง่า และ 
โด่งดงัจากบทละครเร่ือง แฮมเล็ตวรรณกรรมเอกของวิลเลียม - เชคสเปียร ์

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม COMFORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 3 โคเปนเฮเกน - ลงเรือ DFDS (พกัหอ้ง Sea View) – ออสโล (นอรเ์วย)์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 
 น าท่านเท่ียวชมความงานเมือง โคเปนเฮเกน ดินแดนแห่งสมญานาม นคร 

แหง่เทพนิยาย ชมและถ่ายรูปบริเวณ พระราชวงัอามาเลียนบอรก์  
(AMALIENBORG PALACE) อนัเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินีและราชวงศ์ 
เดนมารค์ ชมบริเวณพระราชวงัคริสเตียนบอรก์ (CHRISTIANBORG PALACE)  
ซ่ึงในปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีท าการรฐัสภา ชมน ้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN)  
ตน้ต านานของอาณาจกัรเดนมารค์ มีนิทานเล่ากนัวา่ราชินีเกฟิออนแปลงร่าง 
ลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้ นมาจากใตน้ ้า เกิดเป็นประเทศเดนมารค์ 
ในทุกวนัน้ี 
ชม รูปป้ันเงือกนอ้ย (LITTLE MERMAID) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องกรุง 
โคเปนเฮเกน ตวัละครเอกในนิยายของฮนัส ์คริสเตียน แอนเดอรส์นั นักแต่ง 
นิทานชาวเดนมารค์ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกมากมายของเดนมารค์ เช่น ขนม 
เดนิช หมอนและผา้ห่มขนเป็ดคุณภาพสูงของเดนมารค์ สินคา้ตกแต่งบา้น 
ดีไซน์เก๋ไก๋อนัเป็นเอกลกัษณข์องสแกนดิเนเวีย วิตามินบ ารุงผิว  
ณ บริเวณ ถนนสายชอ้ปป้ิง  ท่ียาวท่ีสุดในยุโรป 

 

15.30 น. ....เดินทางสู่ท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวย 
ความสะดวกดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร ์ 
ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือกชมสินคา้ปลอดภาษี เรือส าราญล าน้ีจะล่องสู่ 
ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน OSLO FJORD ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของฟ 
ยอรด์นอรเ์วยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก (พกัหอ้ง SEA VIEW) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต ์พรอ้มเคร่ืองด่ืมท่านละ 1  
ดริงค ์(เบียร ์หรือ ไวน์ หรือซอฟทด์ริงค)์ ณ หอ้งอาหารบนเรือ ประทบัใจ 
กบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติกและจากทะเล  

 

วนัที่  ออสโล – ชมเมือง – ไกโล่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ  
09.30 น. เรือเขา้เทียบท่า เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ในปี 2006 ออสโลไดช่ื้อวา่ 

เป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว (ขอ้มูลจากนิตยสาร  
THE ECONOMIST) โดยออสโลตั้งอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ท่ีช่ือ  
“ออสโลฟยอรด์” ตวัเมืองประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะๆใหญ่ท่ีสุดช่ือ  
MALMOYA นอกจากน้ี ยงัมีทะเลสาบกวา่ 343 แห่งซ่ึงเป็นแหล่งน ้าจืดส าคญั 

 

 ….แลว้น าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง (VIKING SHIP MUSEUM)  
อาคารชั้นเดียว ท่ีจดัแสดงเรือไวก้ิงไว ้3 ล า แต่ละล ามีอายุประมาณ 1,000  
ปี โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากน้ี ยงัจดัแสดงเก่ียวกบั 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 1,000 ปีดว้ย  

 

 น าท่านชม อุทยานฟรอกเนอร ์(FROGNER SCULPTURE PARK) ท่านจะต่ืน  



 

 

 
ตาต่ืนใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใช ้
เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัได ้
เห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูป 
แกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกั 
แกรนิตเพียงแท่งเดียว 
...อิสระเดินเล่นและเลือกซ้ือของชอ้ปป้ิง ณ บริเวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท 
ใหท่้านเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองไกโล่ (GEILO) (242 กิโลเมตร) หน่ึงในเมืองสกีรีสอรท์ 

ยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอรด์นอรเ์วย ์

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม VESTLIA RESORT หรือเทียบเท่า  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
วนัที่ 5 ไกโล่- กูด้วานเกน้ - ล่องเรือชมซองฟยอรด์ – ฟลอม – นัง่รถไฟสายโรแมนติด – วอส – เบอรเ์กน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูด้วานเกน้ (GUDVANGEN) (134 กิโลเมตร) เพ่ือ

ลงเรือ....... 
น าท่านเปล่ียนบรรยากาศดว้ยการ ล่องเรือชมซอง ฟยอรด์ (SOGNE FJORD) 
ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอรเ์วย ์มีความถึง 204 กิโลเมตร จากทะเลเขา้มาในแผ่นดิน 

โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธาร

น ้าแข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอยา่งไมรู่เ้บ่ือ 

ชายฝั่งนอรเ์วยม์ีความเวา้แหวง่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลกและเป็นประเทศท่ี

บญัญติัศพัทค์ าวา่ ฟยอรด์ ขึ้ นมาอีกดว้ย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย จากน้ันน าท่านออกจาก เมืองฟลอม (FLAM) ซ่ึงตั้งอยูป่ลายสุดของฟยอรด์ 

เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของนอรเ์วย ์ตั้งอยูริ่มชายฝั่งของซอง ฟยอรด์ 
(SOGNE FJORD) เดินทางสู่ สถานีรถไฟไมรด์าล (MYRDAL) สถานีรถไฟท่ีอยู่
สูงท่ีสุด โดยสูงจากระดบัน ้าทะเลกวา่ 1,000 เมตร เป็นสถานีรถไฟท่ีมี
ทศันียภาพงดงามท่ีสุดในนอรเ์วย.์... 
น าท่าน นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ ฟลอม – ไมรด์าล โดยสถานีไมรด์าลเป็น
ส่วนหน่ึงของเสน้ทางรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบ์านา  โดยสถานีไมรด์าลแห่ง

น้ีอยูสู่งกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 867 เมตร    

 

 

....น าท่านเปล่ียนขบวนรถไฟเป็นสาย ฟลอมสบ์านา (FLAMSBANA)  
เสน้ทางรถไฟสายโรแมนติกท่ีมีช่ือเสียงของนอรเ์วย ์นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ  
เลียบไปตามเสน้ทางชมวิวแสนสวย ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติ 
อนัสวยงาม ลดัเลาะไปตามไหล่เขา รถไฟจะจอดใหท่้านชม น ้าตก  
KJOSFOSS ซ่ึงน ้าท่ีไหลไดม้าจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง   

 



 

 

 

 

...ออกเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) (47 กิโลเมตร) เมืองน่ารกัริมทะเลสาบ 
ท่ีซ่ึงลน้เกลา้รชักาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทบัเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี  
1907 

 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองเบอรเ์กน้ (BERGEN) (102 กิโลเมตร) เมืองหลวงแห่ง

ศิลปวฒันธรรม เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของนอรเ์วย ์ ทางชายฝั่งตะวนัตกเฉียงใต้
และเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอรด์ของประเทศนอรเ์วย ์อีกทั้งยงัเป็นเมืองมรดก

โลก โดยไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกดว้ย และเคย

เป็นเมืองหลวงของประเทศในปี  ค.ศ. 1217 ก่อนจะยา้ยไปยงักรุงออสโลในปี 
ค.ศ. 1299 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  RADISSON BLU HOTEL NORGE  หรือเทียบเท่า 
วนัที่ 6 เบอรเ์กน้ – อลัตา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมเมืองเบอรเ์กน้ ยา่นเมืองเก่าชาวประมง ท่าเทียบเรือเดินสมุทร 

และเป็นศูนยก์ลางการขุดเจาะน ้ามนัของประเทศดว้ย ชมบริเวณท่าเรือเก่า 
บริกเกน (BRYGGEN) หรือยา่นเมืองเก่าของเบอรเ์กน้ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์อง
เมืองน้ี ดว้ยหอ้งแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นท่ีสรา้งดว้ยไมท้าสีขาว แดง เหลือง 
เขียว จัว่หนา้สามเหล่ียม มีเสน่หน่์ารกั หนา้บา้นมกัจะตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกั

เป็นรปูหวักวาง ตวัแคปริคอน หรือมา้มงักร และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคาร  
บริกเกนถึง 61 หลงัไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม

จากองคก์ารยูเนสโก   

 

 …..น าท่านนัง่รถรางขึ้ นสู่  ยอดเขา ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้าทะเล 320 ม. ….
ชมวิวทิวทศัน์ของเมอืงแบบพาโนรามา  
...อิสระใหท่้านเดินเล่น ซ้ือของฝากของท่ีระลึกบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซ่ึงมีทั้ง 
ยา่นตลาดปลา ตลาดนัดขายสินคา้พ้ืนเมือง ผลไม ้งานศิลปะ ฯลฯ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินเบอรเ์กน้ เพ่ือเดินทางสู่เมืองอลัตา  
15.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดยสายการบินนอรเ์วเจี้ ยน (NORWEGIAN) เท่ียวบินท่ี DY625 
15.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล  
17.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองอลัตา  โดยเท่ียวบินท่ี DY326  
19.20  น. ถึง เมืองอลัตา (ALTA) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินน์มารก์และเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมู่ 

ชาวประมงวา่มีแหล่งแม่น ้าท่ีมีปลาแซลมอนท่ีดีท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารทอ้งถ่ิน)  

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม SCANDIC ALTA หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 

 

 
วนัที่ 7 อลัตา - ฮมัเมอรเ์ฟส - นอรธ์เคป - ARTICO ICE BAR - พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน พรอ้มทานคาเวียร ์ 

จบิแชมเปญ และรบัประกาศนียบตัร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮมัเมอรเ์ฟส (HAMMERFEST) (141  

กิโลเมตร) เมืองท่าส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศนอรเ์วย.์...ชมเมืองฮมัเมอร ์
เฟสจากมุมสูง ณ จุดชมวิวบริเวณเนินเขา ท่านสามารถเห็นเมืองโดยรอบ  
และแนวเขาท่ีโอบลอ้มดว้ยผืนน ้าทะเลเห็นเรือประมง เรือขนถ่ายสินคา้ ฯลฯ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ินแบบบุฟเฟ่ต ์  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ คาฟยอรด์ (KAFJORD) ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลท่ีมีความยาว 

ถึง 6,780 เมตร เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองฮอนน่ิงสแวก (HONNINGSVAG)  

(178 กิโลเมตร) ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือ 
ของประเทศนอรเ์วย ์เป็นแควน้กวา้งใหญ่ซ่ึงเป็นบริเวณแห่งทะเลน ้าแข็ง  
(ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง พระอาทิตยเ์ที่ยงคืน ....ถึง เมือง 
ฮอนน่ิงสแวก (HONNINGSVAG)  

 

 น าท่านเขา้สมัผสับรรยากาศบารน์ ้าแข็งขัว้โลกเหนือท่ี อารต์โิก ไอซ ์บาร ์ 
(ARTICO ICE BAR) ใหท่้านไดช้มบารท่ี์ทุกอยา่งท ามาจากน ้าแข็ง ไมว่า่จะ 
เป็นโต๊ะ เกา้อ้ี เคาน์เตอรบ์าร ์แกว้น ้า ถาด เป็นตน้ โดยทางบารจ์ะมีเส้ือกนั 
หนาวเตรียมไวใ้หทุ้กท่านส าหรบัสวมใส่เมื่อเขา้ไปดา้นใน พรอ้มทั้งเสิรฟ์ 
เคร่ืองด่ืมใหท่้านละ 2 ดริงค ์โดยเสิรฟ์มาในแกว้น ้าท่ีท าจากน ้าแข็ง ..ใหท่้าน 
ไดถ่้ายภาพดา้นในไอซบ์ารต์ามอธัยาศยั ซ่ึงทางบารไ์ดม้ีการจ าลองท่ีอยู ่
แบบอ๊ิกลไูวด้า้นในใหท่้านไดบ้นัทึกภาพอีกดว้ย 

 

ค า่ จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือเทียบเท่า  
 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารทอ้งถ่ิน)  
21.00  น. น าท่านเดินทางสู่ นอรธ์เคป (NORTH CAPE) หรือแหลมเหนือ  เป็นแหลม 

ท่ีอยูป่ลายเกาะมาเกโรยาในภาคเหนือของประเทศนอรเ์วย ์ตวัแหลมมีความ 
สูง 307 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นหน้าผาท่ีสูงชนั พระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมาเยือนเมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1907 

 

 น าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑไ์ทย ท่ีสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ เสด็จมาทรง 
กระท าพิธีเปิดเม่ือกลางปี พ.ศ. 2532 เพ่ือเป็นท่ีระลึกในการเสด็จประพาส 
ของลน้เกลา้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเมื่อปี พ.ศ. 2450  
นับเป็นพิพิธภณัฑไ์ทยท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก ชมพระบรมฉายาลกัษณข์อง 
รชักาลท่ี 5 ขณะฉายพระรูปพรอ้มขา้ราชบริพาร ณ บริเวณหินสลกัพระ 
ปรมาภิไธย จ.ป.ร. โดยในปี ค.ศ.1907 หรือ ร.ศ. 126 ของเดือนกรกฎาคม  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัหรือรชักาลท่ี 5 ไดเ้สด็จประพาส 
ประเทศนอรเ์วยแ์ละแหลมเหนือ หรือ นอรธ์เคป แห่งน้ี ซ่ึงเป็นจุดชมพระ 
อาทิตยใ์นยามเท่ียงคืนท่ีกล่าวกนัวา่สวยท่ีสุดในโลก  

 



 

 

 
22.00  น. ….น าท่านเขา้ชมนอรธ์เคป ฮอลล ์(NORTHCAPE HALL) เพ่ือชม พระ 

อาทิตยเ์ที่ยงคืน (MIDNIGHT SUN) ท่ีส่องแสงสุขสวา่งยามราตรี พรอ้มดื่ม 
แชมเปญแกลม้ไข่ปลาคาเวียร ์ท่านจะไดร้บัประกาศนียบตัร ในฐานะท่ี 
ท่านเป็นผูท่ี้เคยเดินทางมาถึงขัว้โลกเหนือแห่งน้ี บนจุดเหนือสุดของโลกท่ี 
สามารถเดินทางไดด้ว้ยรถยนต ์ 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรจากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั....  
วนัที่ 8 ฮอนน่ิงสแวก - ลคัแซลฟ์ - ทะเลสาบอินารี - อิวาโล  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองลคัแซลฟ์ (LAKSELV) (163 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ท่ีมี

ประชากรไมถึ่ง 4,000 คน เป็นเมืองท่ีผูค้นนิยมมาตกปลาแซลมอนในช่วงฤดู

รอ้น ระหวา่งทางรถวิ่งผ่านเสน้ทางอนังดงามใหท่้านไดช้มทิวทศัน์สวยงาม

ตลอดสองขา้งทาง 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย เดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่เขตแดนประเทศฟินแลนด ์เพ่ือเดินทางสู่  

ทะเลสาบอินารี (INARI) ทะเลสาบท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของฟินแลนด ์อยูใ่น 
เขตอารค์ติกเซอรเ์คิล ยาว 80 กิโลเมตร และกวา้ง 40 กิโลเมตร เป็นแหล่ง 
เพาะพนัธุป์ลาน ้าจืดท่ีอุดมสมบรูณท์างตอนเหนือของฟินแลนด ์ทะเลสาบ 
ตั้งอยูใ่นส่วนหน่ึงของแลปแลนด ์(LAPPLAND) ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องชาวแลปหรือ 
ชาวซามิ ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมของดินแดนแถบน้ี โดยมีสตัวป์ระจ าทอ้งถ่ินคือ 
กวางเรนเดียร ์ท่ีใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย อาทิเช่น ใชล้ากรถเล่ือนโดยกวาง 
เรนเดียร ์ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นพาหนะของซานตาคลอสในวนัคริสตม์าสท่ีออกไป 
แจกของขวญักบัเด็กๆ นอกจากน้ี บริเวณทะเลสาบอินารียงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ี 
ถ่ายท าภาพยนตรแ์อคชัน่ของฮอลลีวูด้เร่ือง FIREFOX ท่ีก ากบัและน าแสดง 
โดยคลินท ์อีสทว์ูด้ในปี 1982 

 

 ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอิวาโล (IVALO) (39 กิโลเมตร) เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด 
ในฟินน์มารค์ เป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูช่าวประมงวา่มีแหล่งแมน่ ้าท่ีมีปลา 
แซลมอนดีท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ดินแดนแห่งศูนยก์ลางชาวแลปป์ (LAPLAND) 
ซ่ึงผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นแถบน้ีมกัเป็นชาวแลปป์หรือซามิ ซ่ึงปัจจุบนัเหลืออยูไ่ม่ 
มากนัก โดยชาวซามิเป็นชนพ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นเขตแลปแลนดห์รือแซปมิ  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารทอ้งถ่ิน)  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม IVALO หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG ส าหรบัคา้งคืน 2 คืน (บนรถไฟจากโรวาเนียมิ – 
เฮลซิงกิ 1 คืน และส าหรบับนเรือ SILJA LINE อีก 1 คืน) ในวนัรุ่งข้ึน 

วนัที่ 9 อิวาโล - โรวาเนียมิ (ฟินแลนด)์ - พกัคา้งคืนบนรถไฟตูน้อน – เฮลซิงกิ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (290 กิโลเมตร) เมืองซ่ึง  



 

 

 
ตั้งอยูบ่ริเวณเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิล เป็นเมือง ศูนยก์ลางธุรกิจ การปกครอง  
และการศึกษาของประเทศฟินแลนดท์างตอนเหนือ ตั้งอยูร่ะหวา่งแม่น ้า  
KEMIJOKI และแมน่ ้า OUNASJOKI ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองปากประตูสู่แผ่นดินชาว  
LAPLAND และยงัถือวา่เป็นเมืองของซานตาคลอส ท่ีเด็ก ๆ รูจ้กักนัดีทัว่โลก 
อยูด่ว้ย 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่าน ผ่านชมลานสกีโอนาสวารา (OUNASVAARA) ใชเ้ป็นสถานท่ีแขง่ 

สกีระดบันานาชาติประจ าปีของเมืองโรวาเนียมิ ตั้งอยูบ่นเนินเขาช่ือเดียวกนั 

ท่ีความสูงประมาณ 204 เมตร เป็นศูนยก์ลางกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียงอีก 

แห่งหน่ึงของฟินแลนด ์

 

 น าท่านชม หมู่บา้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ท่ีประกอบไป 
ดว้ยรา้นของเล่นซานตาคลอส ท่ีท าการไปรษณียซ์านตา และท่ีแน่นอน บา้น 
ซานตาคลอส ท่ีท่านจะไดม้ีโอกาสพบซานตาคลอสไดต้ลอดทุกวนั  
*.*.*. ถ่ายรูปกบัคุณลงุซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยอืน **ไม่ 
รวมอยูใ่นค่าทวัร ์*.*.*. 
พิเศษ! น าท่านขา้มเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) อนัเป็นเสน้ 
บ่งบอกว่าดินแดนที่อยู่เหนือจากเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คิลน้ี จะไมเ่ห็นพระ 
อาทิตยต์ลอดช่วงฤดูหนาว มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกและถ่ายรูปคู่กบั 
ซานตาคลอสตวัจริง  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิโดยรถไฟตู ้

นอนทนัสมยั สะดวกสบายตามมาตรฐานสแกนดิเนเวีย โดยภายใน 
หอ้งพกัมีสิ่งอ  านวยความสะดวกสบายครบครนั รวมทั้งมีหอ้งน ้าสะอาด 
ภายในหอ้งพกั (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น *.*.*. ส  าหรบัท่านที่มา 3 ท่าน 
ตอ้งพกัจา่ยค่าพกัหอ้งเดี่ยวเพิ่มส าหรบัท่านที่ 3 *.*.*.)  
(ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ) 

 

21.00 น.   รถไฟออกเดินทางจากเมืองโรวาเนียมิลงใตสู้่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด ์
วนัที่ 10 เฮลซิงกิ - เรือ SILJA LINE (พกัหอ้ง Sea View) - สตอ็คโฮลม์  
08.36 น.  
  

รถไฟเดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ของประเทศฟินแลนด ์ตั้งอยู ่ทางใตข้องประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด ์ 
เฮลซิงกิอยูติ่ดกบัเมืองวนัตาและเมืองเอสโป ซ่ึงรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ 
มหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีช่ือเดิมว่า เฮลซิงฟอรส์ และยงัคงเป็นช่ือเมืองใน 
ภาษาสวีเดนในปัจจุบนั  
** บริการยกกระเป๋าจากรถไฟไปยงัรถโคช้ ** 

 

09.30 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 จากน้ันน าท่านชมประเทศท่ีมีเอกลกัษณข์องตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจา้ของ  



 

 

 
นาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลตกิ นครลกูคร่ึง มีประชากรกวา่ส่ีแสนคน มี 
คารล์ ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมนัท าหนา้ท่ีเป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการ 
สรา้งเมืองใหม่น้ี ....ชมศูนยก์ลางของเมืองท่ี จตัรุสัรฐัสภา (SENATE  

SQUARE) ซ่ึงมีขนาดใหญ่รองรบัคนไดห้ลายหมื่นคน ส่ิงก่อสรา้งส าคญั 
บริเวณจตุัรสัน้ีคือ มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุัรสั  
ทางทิศตะวนัออกและตะวนัตกเป็นท าเนียบรฐับาลและอาคารหลกัของ 
มหาวิทยาลยัตามล าดบั และบริเวณจตุัรสัแห่งน้ียงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า 

ภาพยนตรช์นะรางวลัออสการเ์ร่ือง เรดส ์โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซิงกิ 

แทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต  ชมมหาวิหารอุสเปนสก้ี  
(USPENSKY CATHEDRAL) โบสถแ์บบรสัเซียออรโ์ธดอกซ ์และเป็นโบสถ ์
นิกายออรโ์ธดอกซท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก ตวัวิหารอุสเปนสก้ีตั้งอยูบ่น 
เนินไมไ่กลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกวา้งหนา้วิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูป 
ดา้นล่างของอ่าวฟินแลนดแ์ละตลาดริมท่าเรือท่ีสวยงามจุดหน่ึง ชม 
อนุสาวรียฌ์อง ซีเบเลียส (SIBELIUS MONUMENT) นักประพนัธท่ี์มี 
ช่ือเสียงชาวฟินน์ ซ่ึงตั้งอยูภ่ายใน สวนซีเบเลียส (SIBELIUS PARK) ซ่ึงสรา้ง 
ขึ้ นเพ่ืออุทิศใหก้บัฌอง ซิเบเลียส ออกแบบโดย EILA HILTUNEN ประติมากร 
ชาวฟินน์ ประกอบไปดว้ยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเช่ือมประสานเขา้ 
ดว้ยกนัอนุสาวรียซี์เบเลียสน้ีมีน ้าหนักถึง 24 ตนั  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านชมโบสถ ์ซ่ึงมีอีกช่ือหน่ึงวา่ ROCK CHURCH เป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียง 

อีกแห่งหน่ึงของกรุงเฮลซิงกิ สรา้งดว้ยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งท่ี 
สวยงาม มีสถาปัตยกรรมท่ีแปลกตาอยูบ่ริเวณหน้าผาท่ีมีก าแพงภายในเป็น 
หิน …  

 

 น าท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ท่ีมีทั้งส่วนของตลาด 
ปลา,ตลาดผลไม,้ตลาดสินคา้จ าหน่ายแก่นักท่องเท่ียว ท่านจะไดช้มภาพชีวิต 
การจบัจ่ายซ้ือของของชาวฟินนิช อีกทั้งยงัสามารถเลือกชมเลือกซ้ือหาเชอรร่ี์ 
สด สตรอเบอร่ีสด ปลาแซลมอน ไขป่ลาคารเ์วีย ผลิตภณัฑท์ าจากหนังกวาง 
เรนเดียรม์ากมาย ฯลฯ  

 

 จากน้ันเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยเรือส าราญล่องทะเลบอลติกขนาด 
มหึมา ล่องผ่านฟยอรด์อนัแสนงามของฟินแลนด ์สู่ทะเลบอลติกจนถึงกรุง 
สต็อคโฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความสนุกสนานมากมายในเรือ  
เช่น หอ้งเล่นเกมต่างๆ โรงภาพยนตร ์ภตัตาคาร บาร ์คาสิโน ไนต์คลบั  
รา้นคา้ปลอดภาษีท่ีจ าหน่ายสินคา้ในราคาพิเศษสุด  
พิเศษ !!! หอ้งพกัแบบมีหนา้ตา่งทุกหอ้ง มองเห็นวิวทิวทศันข์องทะเล 
บอลตกิจากหอ้งพกั   

 

 รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ตส์แกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภตัตาคารบน  



 

 

 
เรือ อ่ิมอร่อยกบัอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ  
และไขป่ลาคารเ์วียรเ์ลิศรส พรอ้มเคร่ืองด่ืม ไมว่่าจะเป็นเบียรไ์วน์ หรือซอฟ 
ดริงคใ์หเ้ลือกด่ืมแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกบัความหรูหราท่ีไมธ่รรมดา 
ในคืนพิเศษน้ี ค า่คืนน้ี พกัผ่อนในเรือส าราญ SILJA LINE OY 

วนัที่ 11 สตอ็คโฮลม์ (สวีเดน)  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.30 น.   เรือเขา้เทียบท่า กรุงสตอ็คโฮลม์ (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองท่ี 

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวนัออกของประเทศ  
เป็นท่ีตั้งของรฐับาลสวีเดน และเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดีคารท่ี์  
16 กุสตาฟ พระมหากษัตริยอ์งคปั์จจุบนัของสวีเดน   
…..ชมกรุงสตอ็คโฮลม์ นครหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศสวีเดน และใน 
กลุ่มสแกนดิเนเวีย ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเล 
บอลติก และทะเลสาบมาลาเร็น ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ี 
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก….ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ท าเนียบรฐับาล ….
ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา (WASA SHIP MUSEUM) เรือรบโบราณท่ีจม
ระหวา่งการออกทะเลเมื่อปี 1628 และจมอยูใ่ตท้ะเลนานถึง 333 ปี ไดร้บั 
การบรูณะในปี ค.ศ. 1961 อยา่งสมบรูณแ์ละจดัแสดงในพิพิธภณัฑว์าซาท่ีมี
ช่ือเสียงของสแกนดิเนเวีย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   
บ่าย น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ซ่ึงออกแบบก่อสรา้งโดยรงันาร ์ 

ออสเบิรก์ (RANGNAR OSTBERG)  ตวัตึกก่อสรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้น 
กอ้นและตกแต่งผนังในหอ้งเตน้ร าท่ีมีลวดลายฝังหินโมเสกกวา่ 19 ลา้นช้ิน  
ขดัผิวหนา้เรียบแลว้เคลือบดว้ยทอง ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 12 ปี แลว้ 
เสร็จในปี ค.ศ. 1911 และในเดือนธนัวาคมของทุกปี ท่ีน่ีจะใชเ้ป็นสถานท่ีจดั 
งานเล้ียงใหผู้ท่ี้ไดร้บัรางวลัโนเบลท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก โดยการมอบรางวลั 
โนเบลจดัขึ้ นเป็นประจ าทุกปีในวนัท่ี 10 ธนัวาคม โดยผูพ้ระราชทานคือ 
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจกัรสวีเดน ส าหรบัผูท่ี้ไดร้บัรางวลัจะ 
ไดร้บัเหรียญรางวลัโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวลัประมาณ 10 ลา้น 
โครนหรือประมาณ 70 ลา้นบาท  อิสระเลือกซ้ือหาสินคา้ของฝากท่ียา่นถนน 
ชอ้ปป้ิง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮลม์ตามอธัยาศยั  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม CLARION หรือเทียบเท่า  
วนัที่ 12 สตอ็คโฮลม์ - กรุงเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น.   ออกเดินทางสู่ เกาะลฟูเอิน เพ่ือแวะถ่ายภาพของ พระราชวงัดรอททน่ิ์ง 

โฮลม์ (DROTTNINGHOLM SLOTTS) พระราชวงัท่ีประทบัของสมาชิก 
 



 

 

 
ราชวงศท่ี์ทรงแปรพระราชฐานมาจากกมัลาสตนั (GAMLA STAN) เพ่ือใหเ้ช้ือ 
พระวงศท่ี์ทรงพระเยาวไ์ด้ มีอุทยานส าหรบัผ่อนคลายพระอิริยาบถ พระราชวงั 
ดรอททน่ิ์งโฮลม์มีฉายาวา่ แวรซ์ายนน์อ้ย ตั้งตระหง่านอยูเ่หนืออุทยานน ้าพุ  
รูปป้ัน แปลงดอกไม ้รั้วตน้ไมเ้ต้ีย ๆ และตน้ไมสี้เขม้ท่ีดูเผินๆ คลา้ยหินตั้งสี 
เขียว  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
14.30 น.   ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG961  
วนัที่ 13 กรุงเทพฯ                                                                                       
05.50 น.  
  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

หมายเหตุ : การยืน่วีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตนอรเ์วย ์ทุกท่าน  

ค่าทวัรต่์อท่าน  

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 พกัเด่ียวเพิ่มจ่ายเพ่ิม อีกท่านละ      
*.*.*. ส าหรบัท่านท่ีพกัเป็นหอ้ง 3 คน เฉพาะท่ีเมืองนอรธ์เคปและพกัท่ีรถไฟ จะตอ้ง

จ่ายเพ่ิมท่านละ *.*.*. เน่ืองจากหอ้งพกัทั้ง 2 แห่ง ไมม่ีเตียงเสริมใดๆ ทั้งส้ิน *.*.*. 

169,900.-          
39,900.- 

 

13,900.- 
 

หมายเหตุ : 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ) 

การจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 50,000 บาท 
ตอ่ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 15วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

 

 

ค่าทวัรร์วม :  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สต็อคโฮลม์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศระหวา่งเบอรเ์กน้-อลัตา้ โดยสายการบินนอรเ์วเจ้ียน 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส  าหรบัหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น  
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 



 

 

 

 ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายในยุโรป ไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยูใ่นความ

ดูแลของท่านเอง ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์มร่วม : 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 11 วนั คิดเป็น 55 ยูโร 
 ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 13 วนั คิดเป็น 39 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของ

ท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และ

กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือน
ตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ 
การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
สถานฑตูไมอ่นุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงัน้ันถา้ท่านรูว้่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษัททวัรฯ์ 

เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใชไ้มไ่ด)้  

หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  



 

 

 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบ

มา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณต์อ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบรูณ:์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม)่ ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้

ระบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไมเ่กิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา น้ันวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ
เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไมต่ า่กว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไมก่า้วขา้มเดือน (ปรบัสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยื่นวีซ่า) 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไมต่่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมม่ี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใช้

บญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไมเ่กิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  
หมายเหตุ หากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก
รบัรองในจดหมายดว้ย)  



 

 

 

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์่าเป็นคนใน
ครอบครวัเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 
- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
- หนังสือรบัรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ

ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 



 

 

 

 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั

ในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ัน

จึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


