
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม ห้างเอน็เค NK  
ล่องเรือส าราญ Silja Line และ DFDS ชมกรุงเฮลซิงก ิบินสู่ออสโล เมืองไวกิง้  

น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ ฟลมั-ไมดาล-ฟลมั ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด  
สวยที่สุดชมกรุงโคเปนเฮเกน ช้อปป้ิงสินค้าราคาพเิศษ... 

ก าหนดการเดนิทาง 
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( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

 

 

วนัที่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สต๊อคโฮล์ม    
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี 

เจ้าหน้าที ่คอยอ านวยความสะดวก 

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

วนัที่2 สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – พกับนเรือส าราญซิลเลยี ไลน์ – เฮลซิงก ิ
01.10 เหิรฟ้าสู่กรุงสต๊อคโฮล์ม โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  เทีย่วบินที ่TG960 

07.00 เดินทางถึงกรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวเีดน หลงัจากผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ใจกลำง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมี
ควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ “ความงามบน ผิวน ้า” Beauty on Water 
หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอล
ติค” เมืองแห่งประวติัศำสตร์ 
มำตั้ งแต่คร้ัง ศตวรรษท่ี 13
ศิลปะและสถำปัตยกรรม
ผ ส ม ผ ส ำ น ด้ ว ย ค ว ำ ม
สะดวกสบำย และ ทันสมัย
ของบ้ำนเมือง, ตึกรำมบ้ำน
ช่อง รวมทั้ งปรำสำทรำชวงั
ตั้งอยูริ่มน ้ ำและตำมเนินสูงต ่ำ 
เกำะใหญ่นอ้ย 14 เกำะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสำบ มำลำเร็น Lake Malaren ท ำ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

ให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ผ่ำนชม
โรงละครแห่งชำติ , ท ำ เ นียบ
รัฐบำล ผำ่นชม“ แกมล่าสแตน ” 
เมืองเก่ำแก่ท่ีสุดและสวยงำมรำว
กบัภำพวำดน ำคณะเดินทำงเข้ำ
ชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” Vasa 

Museum  เ รือรบแห่ง
รำชอำณำจักรสวีเดนท่ีได้รับ 
พระรำชโองกำรให้สร้ำงข้ึนเพื่อ
ใชใ้นกำรท ำสงครำมกบัเยอรมนี “เรือรบวาซาร์” ไดถู้กสร้ำงข้ึนอยำ่งยิ่งใหญ่ดูงดงำมและน่ำเกรงขำมแต่
เรือรบล ำน้ีกลบัไม่มีโอกำสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล ำต่อหนำ้ศตัรูของสวีเดนเลยเพรำะหลงัจำกเรือรบวำซำร์
ไดถู้กปล่อยลงน ้ำไดเ้พียง 30 นำที เรือรบวำซำร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอยำ่งรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่
อยำ่งเดียวดำยใตท้ะเลบอลติคนำนถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมำ และน ำมำตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี
จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้ชม “ซิตี ้ฮอลล์” City Hall หรือศำลำวำ่กำรเมืองซ่ึงใชเ้วลำสร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบ
โดยสถำปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้ำงดว้ยอิฐแดงกวำ่ 8 ลำ้นกอ้น และมุงหลงัคำดว้ย
หินโมเสค สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรำงวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลล์
น้ี  

เทีย่ง  บ ริ ก า ร อ า ห า ร มื้ อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความ
สวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจาก
ด้านบน แล้วผ่ำนไปชม “ แกม
ล่าสแตน ” เมืองเก่ำแก่ท่ีสุดและ
สวยงำมรำวกับภำพวำด จากน้ัน
อิ ส ร ะ ใ ห้ ท่ า น ช้ อ ป ป้ิ ง  ที่
ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซ่ึงเป็น 
“ห้างที่ ใหญ่ที่ สุด ในยุ โรปเหนือ”  
หรือยำ่น Walking Street อนัทนัสมยั 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น ำคณะ
เดินทำงสู่ท่ำเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยน
บรรยากาศโดยเรือส าราญขนาด



 

 

 

มหึมา “ซิลเลยีไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนำดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผำ่นทะเลบอลติ
กรุงเฮลซิงกิ เพลิดเพลินกบัควำมสนุกสนำนมำกมำยในเรือ อำทิ ภตัตำคำร, ร้ำนอำหำร, บำร์,ไนตค์ลบั, 
ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนำกำรส ำหรับครอบครัว, ร้ำนคำ้ปลอดภำษี และเส่ียงโชคในคำสิโนมีระดบัชมวิว
ทิวทศัน์อนัสวยงำมของหมู่เกำะแก่งหิน ท่ำเรือ และบำ้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหว่ำงสองเมืองหลวง
มหำเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี  กรุงสต็อกโฮล์ม-กรุงเฮลซิงก ิอิสระกบักำรพกัผอ่นบนเรือ   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด พร้อมเคร่ืองด่ืมท่ำนล่ะ 1 
แก้ว ณ ภตัตำคำรภำยในเรือ ประทบัใจกบัอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนติก และจำกทะเลเหนือ 
ค ่ำคืนน้ีหำควำมส ำรำญและพกัคำ้งคืนในเรือส ำรำญ DFDS  

ที่พกั:       บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์: Silja Line พกัห้องละสองท่าน  
 

วนัที่3 เรือส าราญซิลเลยีไลน์ – เฮลซิงก ิ– ชมเมือง  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
 เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงกิน าท่านชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงมีสถำปัตยกรรมแบบ 

ผสมผสำนระหวำ่งสวดิีชและรัสเซีย เจำ้ของสมญำนำม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  น ำชม “ตลาดนัด
ริ ม ท ะ เ ล ”Market 

Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจำก
จะเป็นตลำด  ย่ำนใจกลำงเมือง
ท่ี ข ำ ย ข อ ง ท่ี ร ะ ลึ ก แ ก่
นักท่องเท่ียว แหล่งขำยปลำ
นำนำชนิด อำหำรผลไม้ และ
ดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็นท่ีตั้งสถำนท่ี
ส ำคญั อำทิ ท ำเนียบระธำนำธิบ
ดี, ศำลำกลำงและโบสถ์ อิสระ
ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึก
ตำมอธัยำศยั น ำท่ำนเขำ้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสร้ำง
ข้ึนโดย กำรขุดเจำะในซอกหินแกรนิตขนำดมหึมำ หำกท่ำนไดเ้ห็นภำพถ่ำยทำงอำกำศ โบสถ์หินแห่งน้ี
จะมีรูปร่ำงคลำ้ยจำนบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตวัโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มีกำรตกแต่ง
แบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจำกนั้นเยี่ยมชมมหำวิหำร Uspensy ของศำสนำคริสต์นิกำย
ออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงำมดว้ยลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบรัสเซีย 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

บ่าย จำกนั้นพำชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสำวรียพ์ระเจำ้อเล็กซำนเดอร์และมหำ
วิ ห ำ ร ใ ห ญ่ นิ ก ำ ย รู เ ธ อ รั น 
นอกจำกนั้นยงัมี “อนุสาวรีย์ซิเบ
ลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชำว
ฟินน์ผู ้แต่งเพลงฟินแลนเดียท่ี
สวนสำธำรณะเวลล์  ชมย่าน
ถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่
สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคาร
สไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงราย
ไปด้วยสินค้าดีไซน์ช่ือดังอิสระ
ให้ท่านได้ช้อปป้ิงในห้างสรรพสินค้าช่ือดังของกรุงเฮลซิงกติามอธัยาศัย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       Holiday Inn Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 เฮลซิงก ิ– ออสโล – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิฟลมัสบานา   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ แบบกล่อง จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  
07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโลโดยเทีย่วบินที ่D8 301  
08.10 น. เดินทางถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยูใ่นอำรักขำของอำณำจกัรเดนมำร์ค

นั้นนอร์เวย ์เคยยำ้ยเมืองหลวงถึง
สองคร้ังสองหนจำกกรุงทรอน
ไฮม์เป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทัง่
ได้ย ้ำยมำ เ ป็นก รุงออสโลใน
ปัจจุบนัท่ีโอ่อ่ำในเวลำน้ีอุดม ไป
ด้วยประวัติศำสตร์ย ้อนหลังถึง 
900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็นเมือง
อำณำนิคมใหญ่ของจักรวรรด์ิ
ไวก้ิงโบรำณ ซ่ึงอยู่ภำยใต้กำร
ปกครองระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชของพระเจ้ำฮำโรลด์แฟร์แฮร์ ผ่ำนชมโบสถ์โดมคำทีดรำลตึก
รัฐสภำ อุทยำนแห่งชำติ 

เทีย่ง  บริการอาหาร มื้ อกลางวัน  ณ 
ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านชมภายใน “อุทยานฟรอก
เนอร์” ท่ ำนจะท่ึงผลงำนของ
ปฏิมำกรเอกชำวนอร์ เวย์ ช่ื อ



 

 

 

กุสตำฟ วกิเกแลนด ์ ท่ีใชเ้วลำถึง 40 ปี   ในกำรแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนไดเ้ห็นวฏัจกัร
ในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลำงของอุทยำนเป็นท่ีตั้งของ รูปแกะสลกัช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) 
แกะสลกัจำกหินแกรนิตชนิดแข็ง มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นในย่ำน กลำงเมืองซ่ึงเต็มไปด้วยร้ำนคำ้ต่ำงๆ
มำกมำยจำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงำม ช่ืนชมกบัธรรมชำติของ
น ้ำตกท่ีไหลรินจำกภูผำอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่ำงเป็นภำพท่ีติดตำตรึงใจไปอีกนำนแสนนำน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :       Fretheim Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่5 ฟลมั – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – โกล / เกลโล่ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองฟลัม ลงเรือยอร์ชเพ่ือชความงามของซอจ์นฟจอร์ด เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ 
เ ปิ ด โ อ ก ำ ส ใ ห้ ท่ ำ น ช่ื น ช ม
ทศันียภำพชวนฝันของซอจ์นฟ
จอร์ดท่ีสวยท่ีสุดของโลก ชมภูผำ
หินสูงตระหง่ำนท่ีธรรมชำ ติ
บรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดำรบน
เนินลำดริมฝ่ังมีบ้ำนพกัฤดูร้อน 
ของชำวนอร์เวย  ์ ท่ีสร้ำงจำกไม้
สนเป็นหย่อมๆ รวมถึงน ้ ำตกท่ี
ไหลตกจำกริมหน้ำผำ  ส ร้ำง
บรรยำกำศใหต่ื้นตำต่ืนใจมิรู้ลืม 
ถึงเมืองกุดแวนเกน้ เมืองชนบทท่ีน่ำรัก จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมือง  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ทีโ่ด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดัล – ฟลัม ท่ำนจะ

ได้ชมธรรมชำติบริสุทธ์ิ และ
น ้ ำตกท่ีสวยงำม ซ่ึงหลบซ่อน
ตวัอยู่ห่ำงไกลจำกมลภำวะทั้ ง
ปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทำงจะ
ตรึงตำตรึงใจท่ำนไปอีกนำน 
รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บภาพ
ความประทับใจ  น ำท่ ำนนั่ง
ร ถ ไ ฟ ก ลั บ สู่ ส ถ ำ นี ร ถ ไ ฟ
เมืองฟลัม มีเวลำให้ท่ำนเดิน



 

 

 

เล่น หรือเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึก ตำมอธัยำศยั บรรยำกำศ ในเมืองฟลมัสุดแสนโรแมนติก ไดเ้วลำสมควร
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองโกล / เกลโล เมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย ์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:        Pers Hotel Gol  หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่6 โกล – ออสโล – ล่องเรือส าราญ DFDS – โคเปนเฮเกน 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่กรุงออสโล / น ำท่ำนชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย  ์มีเวลำ
ใหท้่ำนเดินเล่นในยำ่น กลำงเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกมำย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือน าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึง

สะดวกสบำยด้วย ส่ิ ง
อ ำนวยคว ำมสะดวก
น ำ น ำ ช นิ ด  เ ช่ น 
ภตัตำคำร บำร์ ไนต์คลบั 

และเพลินกับกำรเลือก 
ชม สินค้ ำ ป ล อดภ ำ ษี 

ฯลฯ เรือส าราญล านี้จะ
น าท่านล่องสู่ทะเลเหนือ
จ ร ด ม ห า ส มุ ท ร
แ อ ต แ ล น ติ ก  อ อ ก
เดินทางจากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ระหวำ่งกำรเดินทำงท่ำนจะได้
ชม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 

ภัตตาคารภายในเรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบ
ต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัความหรูหราทีไ่ม่ธรรมดาในคืนพเิศษนี ้ 

ทีพ่กั:         เรือ DFDS LINE พกัห้องละสองท่าน 

วนัที่7 เรือส าราญ DFDS – โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  



 

 

 

ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของ
ประเทศเดนมาร์ค หลงัจำกผ่ำนพิธี
ตรวจคนเข้ำเมืองแล้วเดินทำงเข้ำสู่
ตวัเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยู่ระหว่ำง 
ทะ เ ล บ อล ติ ค แล ะ ท ะ เ ล เ ห นื อ 
ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้ ำเกือบทั้งหมดภูมิ
ประเทศประกอบด้วยคำบสมุทร 
Jutland  และเกำะต่ำงๆอีก 406 เกำะ 
หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศุลกำกรแล้ว น ำคณะออก  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจกลางกรุง “โคเปนเฮเก้น” 
Copenhagen น ำคณะเท่ียวชมเมือง
ผ่ำนจตุรัสซิต้ีฮอลล์  อำคำร
เทศบำลเมืองเก่ำ เขตย่ำนใจกลำง
เมือง พร้อมถ่ำยรูปคู่กบั เงือกน้อย
ลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid 
สัญลักษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนั่ง
เศร้ำรอเจำ้ชำยตำมเน้ือเร่ืองในเทพ
นิยำยอันลือลั่นของนักเล่ำนิทำน
ระดับโลก ฮนัส์คริสเตียน แอน
เดอร์สัน โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกบริเวอร์ จำคอบเซ่น เจำ้ของมูลนิธิคำร์ลสเบิร์ก ใกลก้นัเป็นย่ำน
ท่ำเรือขนำดใหญ่ท่ีมีเรือสินคำ้ และเรือส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ เดินผำ่นสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบัน ้าพุ
เกฟิออน เทพธิดำผูเ้สียสละกบับุตรชำยท่ีร่วมสร้ำงเกำะซีแลนดข้ึ์นมำ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนชมจตุรัส “พระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดูหนำวของรำชวงศ์

แห่ง เดนมำร์ก ชม “พิธีการเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์” ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงำม รถโคช้ผำ่นไปชม 
“ราวน์ทาวเวอร์” Round Tower
อาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และ
ย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv 
ท่ี มีอำคำรบ้ำน เ รือนตั้ ง แ ต่ยุ ค
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงรำย เป็น
ภำพท่ีงดงำม เหมำะส ำหรับกำร
เยือนเมืองน้ีท่ำนสู่ย่ำนใจกลำง
เ มื อ ง เ พื่ อ อิ ส ร ะ กับ เ มื อ ง อัน
สวยงำมหรือเลือกหำซ้ือสินค้ำ

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


 

 

 

ตำมอธัยำศยั จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่เมือลมัลโม  “Malmö” (44 ก.ม./1 ช.ม.) น าท่านข้ามสะพานโอเร
ซุนด์ The Øresund ซ่ึงเช่ือมประเทศสวเีดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 
กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิดใช้เม่ือปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น 
ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo สวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใช้ได้ทั้งรถยนต์ และ
รถไฟ  

*** อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการ ช้อปป้ิง *** 

พกัที่ :       Scandic Hotel Malmo หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่8 มัลโม่ – ชมเมือง – สนามบิน – กรุงเทพฯ     
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน   

น าท่านชมมัลโม่คือเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสวีเดน Stortorget ชมจตุัรัสกลำงเมืองมลัเมอท่ีมีมำ
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลำงจตุัรัสมีรูปป้ันของพระเจำ้ Karl Gustav ท่ี 10 ซ่ึงออกแบบและแกะสลกั
โดย  John Börjeson 
ดำ้นซำ้ยของจตุัรัสเป็นท่ีตั้ง
ของ Rådhuset หรือ Town 
Hall ศำลำว่ำกำรเมือง
สไตล์ดตัช์เรอเนสซองส์ท่ี
สร้ำงข้ึนตั้งแต่ปี 1353 ซ่ึง
ไ ด้  ช่ื อ ว่ ำ เ ป็ นห น่ึ ง ใ น
อำคำรเก่ำแก่ท่ีสุดของเมือง 
ผำ่นชม Turning Torso ตึก
ระฟ้ำรูปทรงโมเดิร์นควำม
สูง 190 เมตร ซ่ึงนบัเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกท่ีอยู่อำศยัท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 3 
ของ ทวีปยุโรป  จำกนั้นอิสระทุกท่ำนตำมอธัยำศยัเก็บภำพควำมประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ี ได้
เวลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเทีย่วบินที ่TG951 

วนัที่9 กรุงเทพฯ  
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น า
ทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ส.ค.-ก.ย. 2561 83,900 83,900 79,900 22,900 

พ.ย.2561 79,900 79,900 75,900 22,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สตอ๊กโฮลม์//โคเปนเฮเกน้ -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./
วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %] 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำใน
โรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั  
 ค่าทิปคนพนักงานขบัรถ ท่านล่ะ 2 ยูโร / ท่าน / วนั (14 ยูโร)  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียม
วซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร
เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 



 

 

 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะ
ขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ 
ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวี
ซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์
จะยืน่วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ
ของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำน
ภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 



 

 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับสาย
การบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA(ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทำงท่ีเหลืออำยใุชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  

2. รูปถ่ำยสี (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  

3. หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง  อำย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนกังำนและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
* ขำ้รำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

4. หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพยแ์ละเอกสำรแสดง
ทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยืน่แนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหห้ลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ
สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนำ้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้ตรงกบัหนำ้
พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
* สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

6. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบตัร 1 ชุด 

7. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1 ชุด 

8. ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยำ่ 1 ชุด 

9. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถำ้มี) 1 ชุด 

10. กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสมัภำษณ์ ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำร
ขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

13. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
 

 


