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ไฮไลทก์ารเดินทางสแกนดิเนเวีย  วนั มกราคม – มิถุนายน  

.พกัในเรือสําราญ  ลาํ DFDS และ VIKING LINE 

. นงัรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana 

3. ล่องเรือชมความงามของซอน์จ ฟยอร์ด(มรดกโลก) 

. อาหารท้องถินและอาหารเอเชียรสเลศิ 

. เทียวครบสีเมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮล์ม และเฮลซิงกิ 

. เทียวเมืองเบอร์เกน “BERGEN” สุดแสนโรแมนติก 

7. มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลและบริการตลอดการเดินทาง  

   

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภมูิ – โคเปนเฮเก้น 

05.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชนั  เคาทเ์ตอร์ G 

สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจา้หนา้ทีบริษทัคอยอาํนวยความสะดวก 

08.15  เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เทียวบินที AY142 

15.35  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง ต่อเครืองสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมาร์ค 

17.45 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เทียวบินที AY959 

18.30 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน / นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พกัที: Scandic Hotel Copenhagen / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัทสีองของการเดินทาง(2)  โคเปนเฮเก้น –  ชมเมืองเก่า – ลติเติลเมอร์เมด 

       ล่องเรือสําราญ DFDS (พกัห้อง SEA VIEW) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมตวัเมืองโคเปนเฮเกน ซึงตงัอยู่ระหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเล

เหนือ ลอ้มรอบดว้ยพนืนาํเกือบทงัหมดภูมิประเทศประกอบดว้ย

คาบสมุทรจทัแลนด์(Jutland) และเกาะต่างๆอีก  เกาะ จากนนันาํท่าน

ชมตวัเมืองโคเปนเฮเกน้ นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั “เงือกน้อยลิตเติลเมอร์

เมด” Little Mermaid สัญลกัษณ์ทีสาํคญัของเมือง นาํท่านนนัชม “นําพุ

เกฟิออน” รูปปันตาํนานการเกิดประเทศเดนมาร์ค ซึงเป็นผลงานแอน

เดอร์ส บุนดก์าร์ด สร้างให้เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปีที 

50 จากนนัชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg 
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Palace ทีประทบัในฤดหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “ย่านนูฮาวน์” Nyhavn ซึงเป็นท่าเรือเก่าทีมีการขดุคลองเชือมต่อกบัทะเลและยงัเป็นทีตงัของ

บา้นเรือนตงัแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษที 

 นาํท่านชม จัตุรัสซิตีฮอลล์ 

อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจ

กลางเมือง พร้อมอิสระใหท้่านได้

เดินเล่นหรือชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

“ย่านถนนสตรอยเกท์”  ไดเ้วลา

อนัสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพือ

นาํคณะลงเรือสําราญสุดหรูขนาด

ใหญ่ดีเอฟดีเอส(DFDS) 

15.00 นําคณะลงเรือสําราญขนาดใหญ่ ดเีอฟดีเอส DFDS ซึงสะดวก สบายดว้ยสิงอาํนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น 

ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบัและเพลินกบัการเลือกชมสินคา้ปลอด

ภาษี ฯลฯ ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออก

เดินทางจากกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก สู่กรุงออสโล 

ประเทศนอร์เวย ์ 

คาํ  บริการอาหารมือคาํ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ 

สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scandinavian Seafood  พร้อมเครืองดืม

ท่านละ  แก้ว    

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

วนัทสีามของการเดินทาง(3) ออสโล – ชมเมือง – ฟลมั/วอส  

เชา้  บริการอาหารมือเชา้  ณ หอ้งอาหารในเรือสาํราญ 

09.30 เรือเข้าเทียบฝงัท่าเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นาํท่าน “เข้าชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์” ชมผลงาน

ของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยชื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ทีใชเ้วลา  ปี 

ในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวฎัจกัร

ในหนึงชีวิตของมนุษยต์รงใจกลางของอุทยานเป็นทีตงัของรูป

แกะสลกัชินโบวแ์ดงของท่านชือ "โมโนลิท" (สูง  เมตร) แกะสลกั

จากหินแกรนิตชนิดแขง็ และรูปปัน หล่อสาํริด เยอะแยะมากมาย

รวมทงัสวนดอกไมน้านาพนัธุ์ใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศความ

สวยงามอยา่เตม็ที นาํท่านขึนสู่จุดชมวิว “ชมลานกระโดดสกโีฮ

เมนคอเลน” Holmenkullen Ski Jump ซึงสร้างขึนเพอืเป็น
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สถานทีแข่งขนักระโดดสกีทีมีชือเสียงทีสุดของนอร์เวย ์ผ่านชมบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงัหลวง “Royal Palace” 

แห่งกรุงออสโล พระราชวงัแห่งนีมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกทีสวยงาม โดยมีรูปปันกษตัริยเ์ฟรเดอริกที  

(Frederik V) ทรงมา้บริเวณดา้นหนา้พระราชวงั และเมือมองลงไปจากเนินพระราชวงัแลว้จะเห็นสวน 

Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮนั” ถนนชอ้ปปิงทีมีสินคา้มากมาย รวมถึงยงัเป็นทีตงัของ “โรงละครแห่งชาติ” 

ทีสร้างขึนในปี 1899, “มหาวิทยาลยัออสโล” มหาวิทยาลยัทีเก่าแก่ทีสุดของนอร์เวย ์สร้างขึนในปี 1852, และ 

“อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ทีเปิดใชม้าตงัแต่ปี 1866  

เทียง  บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํคณะออกเดินทางสู่ “เมืองฟลมั” (Flam) สู่แหล่งแนว ซอจ์นอนังดงาม เป็นเมืองทีอยูป่ลายสุดของฟยอร์

ดปากแม่นาํฟลมั ลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาสลบัซบัซ้อน ธรรมชาติทีสวยงาม บวกกบัอาคารบา้นเรือนทีสร้างจากไม้

สีสันสดใสทงัสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอยา่งยิงในช่วงเวลาทีแสงอาทิตยส์าดส่องลอดผา่นหุบ

เขาชืนชมกบัธรรมชาติป็นภาพทีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน / เดินทางถึงเมืองฟลมั เมืองเล็กๆ ของประเทศ

นอร์เวยใ์นเขตภมูิภาคซอนก์ฟยอร์ด เป็นศูนยก์ลางแห่งฟยอร์ดนอร์เวย ์ไดส้ัมผสับรรยากาศใกลชิ้ดของฟยอร์ด 

“Sognefjord” ทีมีความยาวและลึกทีสุดในโลก นกัท่องเทียวนิยมมาเพอืนงัรถไฟขึนไปชมวิวบนภูเขา และผา่น

หมูบ่า้นชนบททีมีความสาํคญัในดา้นศูนยกี์ฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พักที: Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง  

วนัทสีีของการเดินทาง(4)    ฟลมั – นงัรถไฟสายโรแมนติก(สวยทสุีดในนอร์เวย์)  

      เบอร์เกน – ชมเมืองเก่าบริเกน – นงัรถรางฟลอเยน     

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บ่าย นาํท่าน “นงัรถไฟ Flåm (Flåmsbana)” ซึงเป็นส่วนหนึงของ

ทางรถไฟสายเบอร์เกน้ทีเชือมต่กรุงออสโล กบั เบอร์เกน้ วงิผา่น

หุบเขา Flåmsdalen ไปทีนาํตก ‘คยอสฟอสเซ่น” (Kjosfossen) 

ตงัอยูท่ีความสูง  เมตรเหนือระดบันาํทะเล ในปี  มีการ

สร้างโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ทีบริเวณนาํตกคยอสฟอสเซ่น โดยจะ

รวบรวมพลงังานจากนาํทีตกลงมาและแปลงเป็นไฟฟ้าเพือใชเ้ป็น

พลงังานใหก้บัรถไฟสายนี รถไฟเดินทางถึงสถานีวอสส   
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เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนันนําท่านออกดนิทางสู่เมืองเบอร์เกน 

Bergen เมืองแสนสวยริมชายฝังทะเลเหนือ 

นําท่านเทียวชมเมืองเบอร์เกน Bergen  

เมืองมรดกโลก ทีไดรั้บการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี 

นาํท่าน นงัรถรางขึนสู่ยอดเขา (Fløyen) บน

ความสูง 520 เมตร เหนือระดบันาํทะเล เพือให้

ท่านไดช้มววิทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพ

บรรยากาศทีงดงามและประทบัใจ ไดเ้วลา

สมควร นาํท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาทีมีทงัปลาทะเลนาํลึกชนิดต่างๆ และผกัผลไมท้่านจะเพลิดเพลินไปกบั

การเดินชมเมืองอยา่งเตม็ที เริมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นทีตงัของ Fish Market ทีเป็นทงัตลาด ปลาอนัเก่าแก่และ

ศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเทียวในภูมิภาคนี นาํท่านเดินเทียวชม “หมู่บ้านชาวประมงโบราณ” 

Bryggen  สิงก่อสร้างเก่าแก่ทียงัคงอนุรักษอ์าคารไมสี้สันสวยงามทีมีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นบัเป็น

ตวัอยา่งการก่อสร้างทีโดดเด่นและมี ความความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนไดรั้บการจดทะเบียน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco)  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร  

พกัที: Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัทีห้าของการเดินทาง(4)    เบอร์เกน – ล่องเรือชมซอจ์น ฟจอร์ด – ออสโล  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ทีห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือเพือ “ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด” (Sognefjord) มีชือเล่นวา่ King of the Fjords 

เป็นฟยอร์ดทีใหญ่ทีสุดและลึกทีสุดในนอร์เวย ์

ตงัอยูใ่นเขต Vestland ทางตะวนัตกของ

นอร์เวย ์ห่างจากชายฝังทะเลเปิดถึง  

กิโลเมตร ชมทศันียภาพทีสวยงามของฟจอร์ด

ทีสวยทีสุดแห่งหนึงของโลกรายลอ้มดว้ยภูผา

หินสูงตระหง่านทีธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้

วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝังมีบา้นซมัเมอร์

เฮา้ส์ ทีสร้างจากไมส้นเป็นหยอ่มๆ ตืนตาตืน

ใจมิรู้ลืม    

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนนันาํท่านออกเดินทางสู่ “กรุงออสโล” โดยใชเ้ส้นทางแสนสวย ผา่นชมบา้นเรือนทีสวยงามระหว่างทาง 

สัมผสัธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนันนาํ

ท่านเดินทางเขา้สู่กรุงออสโล ตวัเมืองตงัอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ดทีชือออสโลฟยอร์ด ตวัเมือง
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ประกอบดว้ยเกาะ  เกาะ เกาะใหญที่สุดชือ MALMOYA นอกจากนี ยงัมีทะเลสาบกว่า  แห่งซึงเป็นแหล่งนาํ

จืดสาํคญั / เดินทางถึงกรุงออสโล 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั  

พกัที: Pers Hotel / Usterdalen Hotel  หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัทีหกของการเดินทาง(5) ออสโล – คาร์ลสตัท – เออเรบรู – สต๊อคโฮล์ม 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ทีห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคาร์ลสตัท” (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ตังอยู่ริมแม่นําเดลต้าทียาวทีสุดใน

สวีเดนทีไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นทีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิงมา

ตังแต่ ,  ปีก่อนคริสตกาล 

เมืองนีสร้างเมือปี ค.ศ.  โดย 

ดยุค ชาร์ล ซึงต่อมาคือกษัตริย ์

ชาร์ลที  แห่งราชวงศส์วีดิช ชือ

เมืองจึงเรียกตามพระนามของ

พระองค ์ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง 

ส ร้างขึน เมือปี  ค .ศ.  ช ม

จัตุรัสใจกลางเมือง  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเออเรบรู” Orebro เมืองทีมีชือเสียง

มากแห่งหนึง ตงัอยู่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชมเมือง

เออเรอะบรู อดีตเมืองทีมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า และยัง

ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมทีมีความ

เก่าแก่มากแห่งหนึงของประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภาพ

ความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาท

ป้อมปราการยุคกลางทีมีอายุเก่าแก่มากกว่า  ปี ตังอยู่บน

เกาะเล็กๆ บนแม่นําสวาร์ตาน “Svartan River” สร้างขึนครัง

แรกในช่วงรัชสมยัของราชวงศว์าซา (Royal Family Vasa)  จากนนัเดินทางสู่กรุงสตอ๊กโฮลม์   
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คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที: Radisson Blu Royal Park Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัทีเจ็ดของการเดินทาง(6)  สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิง – ท่าเรือไวกงิ ไลน์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ทีห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะเดินทางเขา้สู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” เทียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ทีมีความสวยงาม

ทีสุดแห่งหนึงของโลก จนไดร้ับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิว

นํา” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่ง 

ประวติัศาสตร์มาตงัแต่ครัง ศตวรรษที 13ศิลปะและ สถาปัตยกรรม

ผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบ้านเมือง, ตึก

รามบา้นช่อง รวมทงัปราสาทราชวงั ตงัอยู่ริมนาํและตามเนินสูงตาํ 

เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ทีโอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea 

ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทําให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที

สวยทีสุดแห่งหนึงในโลก นําท่านเข้าชมศาลาว่าการเมือง” City 

Hall  สถานทีจัดงานเลียงให้ผูที้ได้รับรางวลัโนเบลทีมีชือเสียงไป

ทวัโลก โดยการมอบรางวลัโนเบลจดัขึนในเดือนธนัวาคมของทุกปี ตวัตึกก่อสร้างดว้ยอิฐแดงกว่า  ลา้นกอ้นและ

ตกแต่งผนงัในห้องเตน้รําทีมีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า  ลา้นชิน ใชเ้วลาใน การก่อสร้างนานถึง  ปี แลว้เสร็จ

ในปี ค.ศ.  นําท่านชมเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” ซึงตงัอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบ

มาลาเร็น โดยมีสะพานเชือมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียวทีเชือมระหว่างเมืองและเกาะดว้ย จึงทาํ

ให้เป็นทีมาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี โดยทีนีเป็นเมืองทีผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของ

ประวตัิศาสตร์และความทนัสมยัของร้านคา้ทีเรียงรายมากมายบนทอ้งถนนแคบๆ ของเมือง  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนันอิสระให้ท่านชอ้ปปิงในบริเวณ ห้างสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซึงเป็น“ห้างทีใหญ่ทีสุดในยุโรปเหนือ” 

หรือเลือกเดินในยา่น Walking Street อนัทนัสมยั ทีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น Louis Vuitton, 

Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ และสามารถทะลุผ่านไปในบริเวณย่าน

เมืองเก่าทีสวยงาม 

18.00 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพอืเดนิทางเปลยีนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา “เดอะไวกงิ ไลน์” Viking 

Line ซึงเป็นเรือสมุทรลาํใหม่และขนาดใหญ่ทีสุดของสแกนดิเนเวีย ทีใชล้่องขา้มทะเลบอลติก  
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20.00 นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองตุรกุเมืองหลวงเก่าของประเทศฟินแลนด์ ซึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ทีสุดของ

สแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, 

บาร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการสําหรับครอบครัว ร้านคา้ปลอดภาษี และเสียงโชคในคาสิโนมีระดบั

ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษที 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหา

เสน่ห์แห่ง  

คาํ บริการอาหารมือคํา แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล

เมนู พิ เศษ  สแกนดิ เน เวียนซี ฟู๊ ด  Scadinavian 

Seafood ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจอาหาร

จากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่

ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทงั 

เครืองดืมเบียร์ ไวน์เลิศรส(ไม่จาํกัด สองชัวโมง) 

เพลิดเพลินกับความหรูหราทีไม่ธรรมดาในคืน

พิเศษนี  

ทีพกั : บนเรือสําราญไวกงิ ไลน์ (Viking Line) พกัห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN) 

 

วนัทีแปดของการเดินทาง(8)  เมืองหลวงเก่าตุรกุ – ชมเมืองเก่า – นนัทาล ี– เฮลซิงกิ – ช้อปปิง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในเรือสําราญ 

 จากนนันาํท่านชมเมืองตุรก(ุTurku) หรือโอบู (Åbo) ใน

ภาษาสวดีิส เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศฟินแลนดใ์นช่วงปี 

 ถึง  ในสมยัทีฟินแลนดเ์ป็นส่วนหนึงของสวีเดน 

ก่อนจะเปลียนเป็นเฮลซิงกิ ตวัเมืองเก่าก่อตงัในคริสตศ์ตวรรษ

ที  และเป็นเมืองทีเก่าแก่ทีสุดของประเทศ ตุรกุตงัอยูท่ีปาก

แม่นาํเอาราทางตอนใตข้องประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่อนัดบั

ทีหา้ของฟินแลนด ์เมืองตูรกุ (Turku) ยงัเป็นบา้นเกิดเมืองนอน

ของ Paavo  Nurmi  นกัวงิระยะกลาง เจา้ของสถิติ  เหรียญ

ทองในกีฬาโอลิมปิกของฟินแลนด ์นาํท่านชมความงดงามของ 
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จตุรัสเมืองเก่าทีเตม็ไปดว้ยอาคารสวยงามแบบยอ้นยุค มีเวลาใหท้่านเก็บภาพมหาวิหารประจาํเมืองและเลือกซือ

สินคา้ทีระลึก จากนนันาํท่านเก็บภาพความสวยงามของเขตเมืองเก่านนัทาลี (Naantali) เมืองเมืองเก่าทีสร้างขึนใน

ปี ค.ศ.   โดยกษตัริยส์วีเดน ตวัเมือง

สร้างอยูริ่มชายฝังทะเลบอลติก บา้นเรือน

ทีสร้างดว้ยไมย้งัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี 

ปัจจุบนัส่วนใหญ่ไดด้ดัแปลงเป็นร้าน

กาแฟ ร้านอาหาร และร้านขายของทีระลึก 

นาํท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพโบสถ์

ทีเก่าแก่ประจาํเมือง จากนนันาํท่าน

เดินทางกลบัเขา้สู่กรุงเฮลซิงกิ  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนนันําท่านเดินทางกลบัเขา้สู่กรุงเฮลซิงกินาํทุกท่านเขา้สู่ “ยา่นถนนเอสปลานาดิ” Esplanadi ทีสองขา้งทาง

เต็มไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ชือดงั และห้าง “Stockmann” ทีเต็มไปดว้ย

สินคา้ต่างมากมาย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิง ในกรุงเฮลซิงกิตามอธัยาศยั   

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที: Holiday Inn Hotel, Sokos Presidentti Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วนัทีเก้าของการเดินทาง(9)  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – เดินทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที ห้องอาหารในเรือ SILJA LINE 

นําท่านเทียวชม “กรุงเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของประเทศ

ฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซึงมี

สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย 

เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  นําท่าน 

“เข้าชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio 

Church ทีสร้างขึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิต

ขนาดมหึมา โบสถ์ซึงออกแบบโดยสองพีน้องตวัโมและติ

โม  ใ น ปี ค .ศ .  มี  รู ป ร่ าง ค ล้าย จ าน บิ น  นํ าช ม 

“อนุสาวรีย์ซิเบลอิซุ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่ง 

เพลงฟินแลนเดียทีสวนสาธารณะเวลล ์นาํท่านเยยีมชม “มหาวิหาร Uspensky” ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธ

อดอกซ์ทีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนนัชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึงเป็น

ทีตงัของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรันนาํชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market 

Square ทีมีชือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองทีขายของทีระลึกแก่นักท่องเทียว แหล่งขายปลานานา

ชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็นทีตงัสถานทีสาํคญั อาทิ ทาํเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ์  
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เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร / นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

16.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมูิ โดยการบินฟินนแ์อร์เทียวบินที AY143 (บินตรง) 

วนัทีสิบของการเดินทาง(10)  สนามบินสุวรรณภมู ิ

09.15 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนนั  เพือความเหมาะ และความปลอดภยัใน

การเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนันทงันีการตดัสินใจ จะคาํนึงถึงความ

เป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ มกราคม  – มิถุนายน  (ไม่รวมค่าวซ่ีา) 

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ  ท่าน 

เด็กอายตุาํกวา่  ปี 

พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน 

เด็กอายตุาํกวา่  ปีพกักบั

ผูใ้หญ่  ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดียว 

เพิมท่านล่ะ 

 ม.ค. –  ก.พ.  119,900 119,900 119,900 29,900 

 –  ก.พ.  119,900 119,900 119,900 29,900 

 –  มี.ค.  119,900 119,900 119,900 29,900 

 มี.ค. –  เม.ย.  119,900 119,900 119,900 29,900 

 –  เม.ย.  129,900 129,900 129,900 29,900 

 –  เม.ย.  129,900 129,900 129,900 29,900 

 –  เม.ย.  125,900 125,900 125,900 29,900 

 –  เม.ย.  129,900 129,900 129,900 29,900 

 เม.ย. –  พ.ค.   129,900 129,900 129,900 29,900 

 –  พ.ค.  129,900 129,900 129,900 29,900 

 –  มิ.ย.  139,900 139,900 139,900 32,900 

 –  มิ.ย.  139,900 139,900 139,900 32,900 

* คณะออกเดินทางได้เมือมีจํานวนผู้เดินทางครบ  ท่านเท่านัน * 

**กรณีต้องการอัพเกรดตัวเครืองบินหรือห้องพกับนเรือสําราญ  กรุณาติดต่อพนักงานขาย ** 
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อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศก่อน-หลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์นาํเทียวให้ความรู้ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอด ค่าประกนั

อุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทาง

ไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซือประกนัเดียวเพมิ 

 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

2. ภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3 %  

3. ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

4. ค่าทิปคนขบัรถวนัละ 2 ยูโร/วนั/ท่าน (ท่านละ  ยโูร) 

5. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ  บาท/วนั/ท่าน (ท่านละ 1,000 บาท) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเช็งเก่น ,  บาท (สถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผา่นหรือไม่ก็ตาม) 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเนืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแฝง

ตวัเขา้มาในโรงแรมทีพกั และเพือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

เงือนไขการสํารองทีนงั และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก ,  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการ

เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย  

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ  ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน

เงินใหท้งัหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตจุาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ

เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 
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 เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

หมายเหต ุ

 ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านกต่็อเมือในคณะมีผู้สํารองทีนงัครบ  ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยนืวซ่ีา อาทิ ตวัเครีองบิน , หอ้งพกัทีไดรั้บการยืนยนั

การจองมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  ทา่น จึงจะสามารถยนืวซ่ีาให้กบั

ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยนืวีซ่าเดียว ซึงทางท่าน

จะตอ้งเดินทางมายนืวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัคอยดูแล และ

อาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่าน

ทีมีความประสงคจ์ะยนืวีซ่าท่องเทียวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ 

เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวซ่ีาเท่านนั 

มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปน ี

- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ,  บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะผา่น

หรือไม่ผ่านการพิจารณา 

- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยนืวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตวัเครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 

และส่วนทีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน -  วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวั

ตามจริงเท่านนั 

- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 

 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง % ในทนัที ทางบริษทั

จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด % 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะสํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอยา่งหนึงอยา่งใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายในส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะใหก้รุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ 

 ในกรณีทีเกิดการล่าชา้จากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกาํหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง

ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซึงการพิจารณาขึนอยู่กบักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านนั 
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เงือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั – คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํทีตอ้ง 

        การันตีทีนงักบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามดัจาํทีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

        ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนัขึนไป – เก็บค่าใช้จ่าย  % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนั – เก็บค่าบริการทงัหมด  % 

เอกสารทีใช้ในการยืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทสีถานทูตเพือสแกนลายนิวมือทุกท่าน) 

o หนังสือเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านนั ) 1.5 X 2.0 นวิ จํานวน 3 รูป ขึนอยูก่บัประเทศทีจะ

เดินทาง  

o หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั

ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ  ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน ส่วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์และ

เอกสารแสดงทางการเงนิอืนๆ สามารถยืนแนบเพมิเติมได้ ทังนีเพอืให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ

ใชชื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดชือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาทีท่านจะใชย้นืวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ

ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

o กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงั

สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอ 

o สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

o สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

o สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 

o สําเนาใบเปลยีนชือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํร้องใหม่ก็ตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  
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o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง

กายสุภาพ ทงันีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพมิเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้

วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก

บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะ

เดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบเุท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยืนวซ่ีาปลอมหรือผิด

วตัถุประสงคใ์นการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงและจะ

คืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะ

คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


