
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือสําราญ DFDS - ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม - ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด  
น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า – เบอร์เกน - หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - โกล 



ออสโล – ช้อปป้ิง – เฮลซิงก ิ- โบสถ์หิน – ช้อปป้ิง - ล่องเรือสําราญซิลเลยีไลน์ Silja Line – สต๊อกโฮล์ม 
พพิธิภณัฑ์เรือรบวาซ่า - ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปป้ิง – จุดชมววิ - ซิกทูน่า 
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 (กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา ) 
วนัที่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน  
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี  

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
วนัที่2   โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสําราญ DFDS(ห้องพกั Sea View)  
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  เที่ยวบินที่ TG950 
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางเข้า

สู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตวัเมืองตั้งอยู่ระหวา่ง  ทะเลบอลติค และทะเลเหนือ  ลอ้มรอบดว้ยพื้นนํ้ า เกือบทั้งหมด
ภูมิประเทศประกอบดว้ย คาบสมุทร  Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจกลางกรุง “โคเปนเฮเก้น” Copenhagen นาํคณะเที่ยวชม
เมืองผา่นจตุรัสซิต้ีฮอลล์   อาคารเทศบาลเมืองเก่า  เขตยา่นใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กบั  เงือกน้อยลิตเติล้
เมอร์เมด Little Mermaid สญัลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้า
รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนกัเล่า
นิทานระดบัโลก  ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สนั โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากบริเวอร์  จาคอบเซ่น  เจา้ของมูลนิธิคาร์ล   
สเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้  และ
เรือสาํราญจอดเด่นเป็นสง่า  เดินผา่นสวนสาธารณะท่านจะ
พบกบันํ้าพุเกฟิออน  เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายที่ร่วม
สร้างเกาะซีแลนดข์ึ้นมา  ชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียน
บอร์ก” (Amalienborg Palace) ที่ประทบัในฤดหนาวของราชวงศแ์ห่ง  เดนมาร์ก  เก็บภาพ ทหารรักษาพระองค์
ในชุดเคร่ืองแบบที่งดงาม 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชมย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษที่ 17 เรียงราย เป็นภาพ

ที่งดงาม เหมาะสาํหรับการเยอืนเมืองน้ีท่านสู่ยา่นใจกลางเมืองเพือ่อิสระกบัเมืองอนัสวยงามหรือเลือกหาซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพือ่ นําท่านลงเรือสําราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส  
DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั  และเพลินกบัการ
เลือก  ชมสินคา้ปลอดภาษี  ฯลฯ เรือสําราญลํานี้จะนําท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออก

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


เดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม  
“ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท์ี่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด  Scandinavian  Seafood พร้อม
เคร่ืองด่ืม ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ  
คํ่าคืนน้ีหาความสาํราญและพกัคา้งคืนในเรือสาํราญ DFDS 

ที่พกั:  บนเรือ DFDS TOR LINE *** ห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View) *** 

*** หากท่านต้องการอบัเกรดห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่*** 

วนัที่3 ออสโล(นอร์เวย์) – ชมเมือง – ฟลอม 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสําราญ  
09.00 เรือเขา้เทียบชายฝ่ังกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์  นาํท่านโดยสารรถโคช้ปรับอากาศ เขา้สู่ตวัเมืองออสโล นํา

ท่านชม  “กรุงออสโล ” Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในอดีต คร้ังสมยัที่นอร์เวยอ์ยูใ่นอารักขาของ
อาณาจกัรเดนมาร์คนั้น นอร์เวยเ์คย
ยา้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหน
จากกรุง ทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอร์เกน้ 
จนกระทัง่ไดย้า้ยมาเป็นกรุงออสโล
ในปัจจุบนัที่โอ่อ่าในเวลาน้ี อุดมไป
ดว้ยประวตัิศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี 
ในคร้ังนั้นออสโลเป็นเมืองอาณา
นิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ 
ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์ แฮร์ ผา่นชมโบสถโ์ดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ เก็บ
ภาพความงดงามของตวัเมืองจากบริเวณ  “ลานสกีจ๊ัม ” Holmenkollen ท่านจะประทบัใจไปกบัความงดงาม
ของเมืองหลวงแห่งชาวเหนือ อยา่งจุใจ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วกิเกแลนด ์ 

ที่ใชเ้วลาถึง 40 ปี  ในการแกะสลกั
หินแกรนิต และทองแดงใหย้วุชน
ไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวติของ
มนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็น
ที่ตั้งของรูปแกะสลกัช่ือ โมโนลิท  
(สูง 17 เมตร ) แกะสลกัจาก
หินแกรนิตชนิดแขง็  และรูปป้ัน 
หล่อสาํริด เยอะแยะมากมายรวมทั้ง
สวนดอกไมน้านาพนัธุใ์หท้่านเก็บ



ภาพบรรยากาศความสวยงามอยา่เตม็ที่ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองฟลอม (Flam) 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่ Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรือเทยีบเท่าระดบัใกล้เคียง 
 

วนัที่4 ฟลอม – ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด – กดุแวนเก้น – ฟลอม 
 นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า – เบอร์เกน 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของนํ้ าตกที่ไหลรินจากภูผา

อนัสูงชนัลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีก
นานแสนนาน  เดินทางถึงเมืองฟลอม  นําท่าน เดินสู่
ท่าเรือฟลอมระชายฝั่งฟยอร์ดสุดเมืองในฝัน นําท่าน
ลงเรือยอร์ชเพ่ือชความงามของซอจ์น ฟจอร์ด  เรือจะ
ค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาสใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพ
ชวนฝันของซอจน์ฟจอร์ดที่สวยที่สุดของโลก ชมภูผา
หินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้วจิิตร
พสิดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นพกัฤดูร้อน ของชาวนอร์เวย์ ที่สร้างจากไมส้นเป็นหยอ่มๆ รวมถึงนํ้ าตกที่ไหล
ตกจากริมหนา้ผา สร้างบรรยากาศใหต้ื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม ถึงชายฝ่ัง 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
16.50 นําท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติค  Flamsbana ที่โด่ง

ดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม  – เมร์ดัล  – วอสส   ท่าน
จะไดช้มธรรมชาติบริสุทธ์ิ และนํ้ าตกที่สวยงาม  ซ่ึง
หลบซ่อนตวัอยูห่่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง 
ทิวทศัน์ตลอดเสน้ทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีก
นาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บภาพความประทับใจ 
นาํท่านนัง่รถไฟต่อสู่สถานีรถไฟเมืองวอสส (Voss) 
จากน้ันนําท่านออกดินทางสู่เมืองเบอร์เกน
(Bergen) เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Scandic Hotel Bergen / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5 เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา – เมืองโกล 



เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก 
 นาํท่านเที่ยวชมเมือง เบอร์เกน  Bergen  เมือง

มรดกโลก ที่ไดรั้บการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี นาํ
ท่าน นัง่รถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) บนความ
สูง 520 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล  เพือ่ใหท้่าน
ไดช้มววิทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพ
บรรยากาศที่งดงามและประทบัใจ  ไดเ้วลา
สมควร นาํท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้งปลาทะเลนํ้ าลึกชนิดต่างๆ และผกัผลไมท้่านจะเพลิดเพลินไป
กบัการเดินชมเมืองอยา่งเตม็ที่ เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด  ปลาอนัเก่าแก่
และศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคน้ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินเที่ยว ชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ  Bryggen ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ที่ยงัคงอนุรักษอ์าคารไมสี้สนั

สวยงามที่มีอายเุกือบ 300 ปี 
เรียงรายตลอดแนว  นบัเป็น
ตวัอยา่งการก่อสร้างที่โดดเด่น
และมี  ความค วามสาํคญัทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม  
จนไดรั้บการจดทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโก (Unesco) ไดเ้วลา
สมควรนาํท่านออกเดินทางสู่
เมืองโกล(Gol) เมืองสกีรีสอร์ท 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :  Pers Hotel Gol / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 โกล – ออสโล – ชอปป้ิง – เฮลซิงก(ิบินภายใน) 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก 
 นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโลที่มีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวยผ์า่นชมบา้นเรือนที่สวยงามระหวา่งทาง 

สมัผสัธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนั้นนาํ
ท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง ในยา่นคาลร์ล โจฮนั บริเวณ กลางเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย ทั้ง

สินคา้แบรนดเ์นมและของที่ระลึก 
คํา่ อิสระอาหารมื้อคํา่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
...........น.  นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เช็ค-อิน เตรียมตัวเดินทาง 



18.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศนอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ DY.... 
20.35 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ จากน้ันนําท่าเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

พกัที่:  Holiday Inn Helsinki Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่7 เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – โบสถ์หิน 
 ล่องเรือสําราญซิลเลยีไลน์ Silja Line (ห้องพกัววิทะเล Sea View) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําท่านชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ  ผสมผสานระหวา่งสวดิีชและ

รัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอล
ติก”  นาํชม “ตลาดนัดริมทะเล ” Market Square ที่
มีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองที่
ขายของที่ระลึกแก่นกัท่องเที่ยว  แหล่งขายปลา
นานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงั แป็น
ที่ตั้งสถานที่สาํคญั อาทิ  ทาํเนียบระธานาธิบดี , 
ศาลากลางและโบสถ์  อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ที่ระลึกตามอธัยาศยั นาํท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคโิอ ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้นโดย 
การขดุเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ  โบสถหิ์นแห่งน้ีจะมีรูปร่าง
คลา้ยจานบิน โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพีน่อ้งตวั
โมและติโม ในปีค .ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบ
ทนัสมยัพร้อมระบบเสียงที่ดี  ต่อจากนั้นเยีย่มชม
มหาวหิาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธ
อดอกซ์ที่งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ
รัสเซีย  จากนั้นพาชม “จัตุรั สรัฐสภา ” Senate 
Square ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็ก
ซานเดอร์และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยงัมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวเีอกชาวฟินน์
ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไป ด้วย

สินค้าดีไซน์ช่ือดังอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ในกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย 
15.30 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  เพ่ือ

เดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาด มหึมา 
“ซิลเลียไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่
ที่สุดของสแกนดิเนเวยี ล่องผา่นทะเลบอลติกสู่กรุง ส
ตอ๊กโฮลม์  ประเทศ สวเีดน  เพลิดเพลินกบัความ



สนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร , ร้านอาหาร , บาร์, ไนตค์ลบั , ดิสโกเ้ธค , ศูนยส์นัทนาการสาํหรับ
ครอบครัว , ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน 
ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษที่ 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี กรุงเฮลซิงกิ  – กรุง
สต็อกโฮล์ม อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย  และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้ 

ที่พกั:  บนเรือสําราญซิลเลยีไลน์: Silja Line *** ห้องพกัแบบววิทะเล (Sea View) *** 

วนัที่8 สต๊อกโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือรบวาซ่า - ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม – จุดชมววิ 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสําราญ  
 นาํท่านผา่นชมโรงละครแห่งชาติ, ทาํเนียบรัฐบาล ผา่นชม“ แกมล่าสแตน  ” เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราว

กบัภาพวาด ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ความงามบน ผิวนํ้า ” Beauty 
on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและ
สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาท
ราชวงัตั้งอยูริ่มนํ้ าและตามเนินสูงตํ่า  เกาะใหญ่นอ้ย 
14 เกาะ  ที่โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea 
ทะเลสาบ มาลาเร็ น Lake Malaren ทาํใหส้ตอ็ก
โฮลม์เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก นาํคณะ
เดินทางเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” Vasa Museum 
เรือรบแห่งราชอาณาจกัรสวเีดนที่ไดรั้บ  พระราช
โองการใหส้ร้างขึ้นเพือ่ใชใ้นการทาํสงครามกบัเยอรมนี  “เรือรบวาซาร์ ” ไดถู้กสร้างขึ้นอยา่งยิง่ใหญ่ดูงดงาม
และน่าเกรงขามแต่เรือรบลาํน้ีกลบัไม่มีโอกาสที่จะไดอ้อกไปลอยลาํต่อหนา้ศตัรูของสวเีดนเลยเพราะหลงัจาก
เรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงนํ้ าไดเ้พยีง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว  และถูกทิ้ง
ใหจ้มอยูอ่ยา่งเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนที่จะกูข้ึ้นมา และนาํมาตั้งแสดงไวท้ี่พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี 
นําท่านขึน้สู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบน  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง 
“กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวเีดน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร Swedish Lobster พร้อมหมึกทอด Calamari 
บ่าย นําท่านเข้าชม “ซิตี ้ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซ่ึงใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ

ดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพธีิมอบรางวลั  “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิต้ี ฮอลล์ แห่งน้ี จากน้ันอิสระให้
ท่านช้อปป้ิง ที่ห้างสรรพสินค้า เอ็นเค  NK ซ่ึงเป็น  “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ ”  หรือยา่น  Walking Street 
อนัทนัสมัย เตม็ไปดว้ยร้านคา้แบนดเ์นม จากทัว่ยโุรป ยีห่อ้ต่างๆ มากมาย รวมทั้งของที่ระลึกพื้นเมือง และ
นาฬิกาจากประเทศสวสิ 



คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าสู่ที่พัก 

พกัที่:  Scandic Hotel Stockholm / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า(เมืองหลวงเก่า) – กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน   
 นําท่านเดินทางสู่สนามบินอลันด้า แวะชมเมืองซิกทูน่า (Sigtuna) เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่มากดว้ยความยิง่ใหญ่

ทางประวตัิศาสตร์  เพราะน่ีคือเมืองหลวงแห่งแรกของประวติัศาสตร์สวเีดน  จนไดรั้บฉายาวา่  City of Kings, 
Home of Vikings (เมืองของกษตัริย์  บา้น
ของไวก้ิง) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมืองหลวงอยา่งกรุงสตอ็คโฮลม์ราว  ๆ 
40 กิโลเมตร  เมืองแห่งน้ีจึงเป็นหน่ึงใน
เมืองที่มีความสาํคญัทางประวตัิศาสตร์มาก
ที่สุดเมืองหน่ึงของสวเีดนมาตั้งแต่ ศตวรรต
ที่  10 หรือกวา่  1,100 ปีมาแลว้  กษตัริย์
สวเีดนเคยประทบัอยูท่ี่เมืองน้ีราวๆ  250 ปี
เลยทีเดียว  มีการใชเ้หรียญเพือ่แทนเงินตรา
คร้ังแรกของประวติัศาสตร์สวเีดนที่น่ี ในน้ีจึงมีซากส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ในยคุนั้นมากมาย เพราะเคยถูกทาํลายจาก
การสูร้บกบัชาวเอสโตเนีย  เมืองแห่งน้ีจึงไม่มีความสาํคญัเหมือนเช่นเคย  เพราะเมืองหลวงถูกยา้ยไปยงัที่ตั้ง
ปัจจุบนัคือกรุงสตอ็คโฮลม์ ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กที่สุดในวเีดน  ดว้ยจาํนวนประชากรเพยีง
หยบิมือเพยีง 600 คนในปลายศตวรรตที่ 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ประชากรก็เพิม่มากขึ้น เน่ืองจากการ
อยูใ่กลส้นามบินสตอ๊กโฮลม์ ที่ตั้งอยูห่่างจากเมืองน้ีเพยีง 10 กิโลเมตรเท่านั้น ทาํใหปั้จจุบนัเมืองน้ีมีประชากร
ราวๆ หน่ึงหม่ืนคน จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเก็บภาพความประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ีไดเ้วลา
สมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961 

วนัที่10 กรุงเทพฯ  
05.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์  มี
อํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / 
ห้อง 

จ่ายเพิ่ม 

 

07-16 เม.ย. 2563 103,900 103,900 99,900 25,900 

08-17 เม.ย. 2563 99,900 99,900 95,900 25,900 

09-18 เม.ย. 2563 103,900 103,900 99,900 25,900 

28 เม.ย.-07 พ.ค. 2563 109,900 109,900 105,900 25,900 

พ.ค.-ปีใหม่ 2564 105,900 105,900 101,900 25,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
  อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สต๊อกโฮลม์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและ

ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้   และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดไ้ปและกลบัพร้อม

คณะทวัร์ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั มี

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได*้**บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอทาํให้เกิดความลา้ชา้  ท่านสามารถนาํ
สัมภาระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง*** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ 100 บาท / ท่าน /วนั (1,000บาท) (กรณีท่ีท่านประทบัใจในการบริการของหัวหนา้ทวัร์) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน  



เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อม แฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิ ชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก ประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็น

กรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาให้กบั
ทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวก
ในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้

จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่าน
จะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใด

ที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํ
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธ

วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


