
 

 

 

 

  
ไฮไลท์การเดนิทางสแกนดิเนเวยี 10 วนั มกราคม – ตลุาคม 2566 

 
1. พกัในเรือส ำรำญ 2 ล ำ Silja Line และ DFDS(SEAVIEW) 
2. นัง่รถไฟสำยโรแมนติก Flamsbana 
3. ล่องเรือชมควำมงำมของซอนน์ ฟยอรด์(มรดกโลก) 
4. อำหำรท้องถ่ินและอำหำรเอเชียรสเลิศ 



 

 

5. เท่ียวครบส่ีเมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮลม์ 
และเฮลซิงกิ 
6. เท่ียวเมืองเบอรเ์กน “BERGEN” เมืองมรดกโลดสุดแสนโรแมนติก 
7. มีหวัหน้ำทวัรค์อยดแูลและบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูม ิ
17.30 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอ านวย

ความสะดวกก่อนการเดินทาง 
20.30 ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR833 
23.20 ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเคร่ือง) 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)  โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลติเติล้เมอร์เมด 
       ล่องเรือส าราญ DFDS (พกัห้อง SEA VIEW) 
01.20 ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินกาต้าร์ 

เท่ียวบินท่ี QR161 

06.55 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ผา่น
พิธีตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมือง 
กรุงโคเปนเฮเกนตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและ
ทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้าเกือบทั้งหมด ภูมิ
ประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทรจทัแลนด(์Jutland) 
และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ จากนั้นน าท่านชมตวั
เมืองโคเปนเฮเกน้ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั “เงือกน้อย
ลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลกัษณ์ท่ี
ส าคญัของเมือง น าท่านนั้นชม “น ้ำพุเกฟิออน” รูปป้ันต านานการเกิดประเทศเดนมาร์ค ซ่ึงเป็นผลงานแอน
เดอร์ส บุนดก์าร์ด สร้างให้เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปีท่ี 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระรำชวังอำ
มำเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ท่ีประทบัใน
ฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ “ย่ำนนูฮำวน์” Nyhavn หรือท่าเรือ
ใหม่ ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าท่ีมีการขดุคลองเช่ือมต่อกบัทะเล
และยงัเป็นท่ีตั้งของบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 
17 น า 

 

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


 

 

 
 

ท่านชม จัตุรัสซิตีฮ้อลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจกลางเมือง พร้อมอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นหรือชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยั “ย่ำนถนนสตรอยเกท์”  ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าคณะลงเรือส าราญสุดหรู
ขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส(DFDS) 

15.00 น าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวก 
สบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ 
ไนตค์ลบัและเพลินกบัการเลือกชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ ล่องสู่
ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุง
โคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์ 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค า่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ 
สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scandinavian Seafood  พร้อมเคร่ืองด่ืมท่านละ 1 แก้ว    

ที่พกั: บนเรือ DFDS พกัห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN) 

 
วนัที่สามของการเดินทาง(3) ออสโล – ชมเมือง – ฟลมั/วอส  
เชา้   บริการอาหารม้ือเช้า  ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ 

09.30 เรือเข้ำเทียบฝั่งท่ำเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

น าท่าน “เข้ำชมสวนประติมำกรรมวิกแลนด์” ชมผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปี 
ในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวฎั
จกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษยต์รงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของ
รูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) 
แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแขง็ และรูปป้ัน หล่อส าริด เยอะแยะ
มากมายรวมทั้งสวนดอกไมน้านาพนัธุ์ใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศ

ความสวยงามอยา่เตม็ท่ี น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิว “ชมลำนกระโดด
สกโีฮเมนคอเลน” Holmenkullen Ski Jump ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีแข่งขนักระโดดสกีท่ีม่ีช่ือเสียงท่ีสุด
ของนอร์เวย ์ 
 
 
 
 
 



 

 

 
เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองฟลัม” Flam (280 กม.) สู่แหล่งแนว ฟจอร์ดอนังดงาม เป็นเมืองท่ีอยูป่ลายสุด
ของฟยอร์ดปากแม่น ้าฟลมั ลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาสลบัซบัซอ้น ธรรมชาติท่ีสวยงาม บวกกบัอาคารบา้นเรือนท่ี
สร้างจากไมสี้สันสดใสทั้งสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาท่ีแสงอาทิตยส์าดส่อง
ลอดผา่นหุบเขาช่ืนชมกบัธรรมชาติป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่: Freitheim Hotel / Park Hotel Voss / Myrkdalen Resort  หรือระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)    ฟลมั – ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ) 
     นั่งรถไฟสายโรแมนติก(สวยที่สุดในนอร์เวย์) – เบอร์เกน   
เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือเมืองฟลมัเพื่อ “ล่องเรือชมซอจน์ฟจอร์ด” 
(Sognefjord) ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของฟจอร์ดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลกรายลอ้มดว้ยภูผาหินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้วิจิตร
พิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นซมัเมอร์เฮา้ส์ ท่ีสร้างจากไมส้นเป็นหยอ่มๆ 
ต่ืนตาต่ืนใจมิรู้ลืม   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่าน “นั่งรถไฟสำยโรแมนติค” Flambana Train  ท่ีโด่งดงัท่ีสุด
ตามเส้นทาง ฟลมั – ไมร์ดาล – วอสส์ ชมความสวยงามของธรรมชาติ
บริสุทธ์ิ และน ้าตกท่ีละลายมาจากธารน ้าแขง็บนยอดเขา ซ่ึงหลบซ่อนตวัอยู่
ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไป
อีกนาน  

 



 

 

 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน Bergen เมืองแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลเหนือ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั  

พกัที่: Pers Hotel / Usterdalen Hotel  หรือระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)  เบอร์เกน – ชมเมือง – นั่งรถรางขึน้ยอดเขา Floyen – โกล  
เชา้ บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน Bergen  เมืองมรดกโลก ท่ีไดรั้บการอนุรักษ์
ไวไ้ด้อย่างดี น าท่าน น่ังรถรำงขึ้นสู่ยอดเขำ (Fløyen) บนความสูง 520 เมตร 
เหนือระดบัน ้ าทะเล เพื่อให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศ
ท่ีงดงามและประทบัใจ ได้เวลาสมควร น าท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาท่ีมีทั้ ง
ปลาทะเลน ้ าลึกชนิดต่างๆ และผกัผลไมท้่านจะเพลิดเพลินไปกบัการเดินชมเมือง
อย่างเต็มท่ี เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ท่ีเป็นทั้งตลาด ปลา
อนัเก่าแก่และศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชม “หมู่บ้ำนชำวประมงโบรำณ” Bryggen  ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษอ์าคารไมสี้สัน
สวยงามท่ีมีอายเุกือบ 300 ปี เรียง
รายตลอดแนว นบัเป็นตวัอย่าง
การก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมี 
ความความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
จนไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก 
(Unesco) ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโกล Gol / เมืองเกลโล Geilo เมืองสกีรีสอร์ท  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  เกลโล่ – ออสโล – ชมเมือง – คาร์ลสตัด    
เชา้ บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงออสโล” โดยใชเ้ส้นทางแสนสวย ผา่นชมบา้นเรือนท่ีสวยงามระหวา่งทาง 
สัมผสัธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนั้นน า
ท่านเดินทางเขา้สู่กรุงออสโล ตวัเมืองตั้งอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ดท่ีช่ือออสโลฟยอร์ด ตวัเมือง
ประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ท่ีสุดช่ือ MALMOYA นอกจากน้ี ยงัมีทะเลสาบกวา่ 343 แห่งซ่ึงเป็นแหล่งน ้า
จืดส าคญั ท่านผา่นชมบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงัหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวงัแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกท่ีสวยงาม โดยมีรูปป้ันกษตัริยเ์ฟรเดอริกท่ี 5 (Frederik V) ทรงมา้บริเวณ
ดา้นหนา้พระราชวงั และเม่ือมองลงไปจากเนินพระราชวงัแลว้จะเห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮนั” 
ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้มากมาย รวมถึงยงัเป็นท่ีตั้งของ “โรงละครแห่งชาติ” ท่ีสร้างขึ้นในปี 1899, “มหาวิทยาลยั
ออสโล” มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย ์สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ท่ีเปิดใชม้า
ตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกบัการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนินดา้นหนา้
พระราชวงั หรือชอ้ปป้ิงยา่นถนนคาร์ลโจฮนัตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย คณะเดินทางสู่ “เมืองคำร์ลสตัท”Karlstad (200 กม.) เมืองสวยงำมเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ำเดลต้ำท่ียำวท่ีสุดใน

สวีเดนท่ีไหลลงสู่ ทะเลสำบวำเน่นท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลำงทำงกำรค้ำของชำวไวกิง้มำ
ตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกำล เมืองน้ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1584 โดย ดยคุ ชาร์ล ซ่ึงต่อมาคือกษตัริย ์ชาร์ลท่ี 9 แห่ง
ราชวงศส์วีดิช ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1730 ชม
จัตุรัสใจกลำงเมือง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: SCANDIC HOTEL, KALSTAD หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  คาร์ลสตัด – โอเรบรู – สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
 เชา้ บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเออเรบรู” Orebro เมืองท่ีมี
ช่ือเสียงมากแห่งหน่ึง ตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศ
สวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองท่ีมีควำม
เจริญรุ่งเรืองทำงกำรค้ำ และยังถือว่ำเป็นศูนย์กลำงทำง
ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมที่มีควำมเก่ำแก่มำกแห่ง

หนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภำพควำมงดงำม
ของ ปรำสำทเออเรบรู (Orebro Castle) ปรำสำทป้อม

ปรำกำรยุคกลำงท่ีมีอำยุเก่ำแก่มำกกว่ำ 700 ปี ตั้งอยู่บน
เกำะเล็กๆ บนแม่น ้ำสวำร์ตำน “Svartan River” สร้างขึ้น
คร้ังแรกในช่วงรัชสมยัของราชวงศว์าซา (Royal Family Vasa)  จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮลม์   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเดินทางเขา้สู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงาม

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ควำมงำมบน ผิวน ้ำ” Beauty on Water หรือ “รำชินีแห่งทะเล
บอลติค” เมืองแห่ง ประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษท่ี 13ศิลปะและ สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความ
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, ตึกรามบา้นช่อง 
รวมทั้งปราสาทราชวงั ตั้งอยู่ริมน ้าและตามเนินสูงต ่า เกาะ
ใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea 
ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ท าใหส้ตอ็กโฮลม์เป็น
เมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก จากนั้นอิสระใหท้่านช้
อปป้ิงในบริเวณ หา้งสรรพสินคา้เอน็เค NK ซ่ึงเป็น
“หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปเหนือ” หรือเลือกเดินในยา่น 
Walking Street อนัทนัสมยั ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนด์
เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ และ
สามารถทะลุผา่นไปในบริเวณยา่นเมืองเก่าท่ีสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Quality Globe Hotel / Scandic Hotel  หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 



 

 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)  สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน 
       ล่องเรือส าราญ SILJA LINE (พกัห้อง SEA VIEW) 
เชา้ บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะ “เข้ำชมศำลำว่ำกำรเมือง” City Hall  สถานท่ีจดังานเล้ียงใหผู้ท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบลท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่
โลก โดยการมอบรางวลัโนเบลจดัขึ้นในเดือนธนัวาคมของ
ทุกปี ตวัตึกก่อสร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้นและตกแต่ง
ผนงัในหอ้งเตน้ร าท่ีมีลวดลายฝังหินโมเสกกวา่ 19 ลา้นช้ิน 
ใชเ้วลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 

1911 จากนั้นน าท่านชมเมืองเก่า “แกมล่ำสแตน” ซ่ึงตั้งอยู่
กลางใจเมืองระหวา่งทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น 
โดยมีสะพานเช่ือมระหวา่งเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทาง
เดียวท่ีเช่ือมระหวา่งเมืองและเกาะดว้ย จึงท าใหเ้ป็นท่ีมาของ
สมญานามของเมืองเก่าเลก็ๆแห่งน้ี โดยท่ีน่ีเป็นเมืองท่ี
ผสมผสานระหวา่งความเก่าแก่ของประวติัศาสตร์และความ
ทนัสมยัของร้านคา้ท่ีเรียงรายมากมายบนทอ้งถนนแคบๆ ของเมือง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

15.00 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพือ่เดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลียไลน์” Silja 

Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผา่นทะเลบอลติก เพลิดเพลินกบัความสนุกสนาน
มากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว ร้านคา้ 
ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนั
สวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 
19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพเิศษ 
สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภตัตาคารภายใน
เรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลอง
ชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์
เลิศรส เพลิดเพลินกบัความหรูหราท่ีไม่ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี  

ที่พกั : บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์ : SILJA LINE พกัห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN) 
 
 
 



 

 

 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – เดินทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารในเรือ SILJA LINE 

09.30 เรือเข้ำเทียบฝั่ง “กรุงเฮลซิงก”ิ เมืองหลวงของ
ประเทศฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของ
ฟินแลนด ์ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสาน
ระหวา่งสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดา

สาวแห่งทะเล  บอลติก”  น าท่าน “เข้ำชม โบสถ์
หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ี
สร้างขึ้นโดย การขดุเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติ
โม ในปีค.ศ. 1969 มี รูปร่างคลา้ยจานบิน น าชม 

“อนุสำวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาว
ฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล ์น าท่านเยีย่มชม “มหำวิหำร Uspensky” ของศาสนาคริสต์
นิกายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภำ” Senate Square 

ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรันน าชม “ตลำดนัดริมทะเล” 
Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขาย
ปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลาง
และโบสถ ์  

 ชมย่ำนถนนเอสปลำนำดิ Esplanadi ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดว้ย
สินคา้ช่ือดงั // สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน *** อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง*** 

17.40 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR302 
23.30 ถึงสนามบินโดฮา น าท่านเปลี่ยนเคร่ือง เดินทางสู่กรุงเทพฯ 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)  โดฮา – สนามบินสุวรรณภูม ิ
02.20 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR836 
13.10 เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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



 

 

 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัใน
การเดินทาง บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึง
ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ก.พ. – ต.ค.2566 (ไม่รวมค่าวซ่ีา) 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปีพกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านล่ะ 

23 ม.ค. – 01 ก.พ.66 109,900 109,900 109,900 29,900 

10 – 19 ก.พ.66 109,900 109,900 109,900 29,900 
24 ก.พ. – 05 มี.ค.66 109,900 109,900 109,900 29,900 
18 – 27 มี.ค.66 109,900 109,900 109,900 29,900 

31 มี.ค. – 09 เม.ย.66 115,900 115,900 115,900 29,900 

07 – 16 เม.ย.66 125,900 125,900 125,900 29,900 

08 – 17 เม.ย.66 125,900 125,900 125,900 29,900 
21 – 30 เม.ย.66 125,900 125,900 125,900 29,900 

28 เม.ย. – 07 พ.ค.66 125,900 125,900 125,900 29,900 

12 – 21 พ.ค.66 129,900 129,900 129,900 32,900 
26 พ.ค. – 05 มิ.ย.66  129,900 129,900 129,900 32,900 

09 – 18 มิ.ย.66 129,900 129,900 129,900 32,900 

08 – 17 ก.ย.66 129,900 129,900 129,900 32,900 
06 – 15 ต.ค.66 125,900 125,900 125,900 29,900 

12 – 21 ต.ค.66 125,900 125,900 125,900 29,900 
20 – 29 ต.ค.66 125,900 125,900 125,900 29,900 

* คณะออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

**กรณีต้องการอพัเกรดต๋ัวเคร่ืองบินหรือห้องพกับนเรือส าราญ  กรุณาติดต่อพนักงานขาย ** 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศก่อน-หลงั) 
• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
• โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

• ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
• ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 

1 ท่าน  
• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่านละ 16 ยูโร) 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 1,000 บาท) 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก่น 7,000 บาท (สถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านหรือไม่กต็าม) 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝง

ตัวเข้ามาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
• กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 



 

 

 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหต ุ
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีไดรั้บการยนืยนั
การจองมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบั
ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่น

หรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 
 
 
 



 

 

 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

• ในกรณีท่ีเกิดการล่าชา้จากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซ่ึงการพิจารณาขึ้นอยู่กบักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

        การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

        ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
o หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

• *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
▪ หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
 
 



 

 

 
o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
o ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
▪ การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้
วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะ
เดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด
วตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะ
คืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


