
 

 

 
  
 

 
 

ไฮไลทก์ารเดินทางสแกนดิเนเวีย 10 วนั ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 
1.พักในเรือส ำรำญ 2 ล ำ Silja Line และ DFDS 
2. นั่งรถไฟสำยโรแมนติก Flamsbana 
3. ล่องเรือชมควำมงำมของซอนน์ ฟยอร์ด(มรดกโลก) 
4. อำหำรท้องถิ่นและอำหำรเอเชียรสเลิศ 
5. เที่ยวครบส่ีเมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮล์ม และเฮลซิงกิ 
6. เที่ยวเมืองเบอร์เกน “BERGEN” สุดแสนโรแมนติก 
7. มีหัวหน้ำทัวร์คอยดูแลและบริกำรตลอดกำรเดนิทำง    



 

วันแรกของกำรเดินทำง (1)  สนำมบินสุวรรณภูมิ 
18.30  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาทเ์ตอร์ G 

สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัคอยอ านวยความสะดวก 
21.30  เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144 

วันที่สองของกำรเดินทำง(2)  โคเปนเฮเก้น –  ชมเมืองเก่ำ – ลิตเติล้เมอร์เมด 
       ล่องเรือส ำรำญ DFDS (พักห้อง SEA VIEW) 
05.50  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง ต่อเคร่ืองสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมาร์ค 
07.25 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินฟินแอร์ 

Finnair เที่ยวบินที่ AY951 
08.05 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกนตั้งอยูร่ะหว่าง ทะเลบอลติคและทะเล
เหนือ ล้อมรอบด้วยพ้ืนน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วย
คาบสมุทรจทัแลนด์(Jutland) และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ จากนั้นน า

ท่านชมตัวเมืองโคเปนเฮเก้น  น าท่านถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อยลิต
เติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ที่ส าคญัของเมือง น า

ท่านนั้นชม “น ้ำพุเกฟิออน” รูปป้ันต านานการเกิดประเทศเดน
มาร์ค ซ่ึงเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลกัษณ์

ของเมืองในโอกาสครบรอบปีที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระรำชวัง
อำมำเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ที่ประทบัในฤดหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ย่ำนนูฮำวน์” Nyhavn ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเช่ือมต่อกบัทะเลและยงัเป็นที่ตั้งของ
บา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษที่ 
17 น าท่านชม จัตุรัสซิตีฮ้อลล์ 
อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจ
กลางเมือง พร้อมอิสระให้ท่านได้
เดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

“ย่ำนถนนสตรอยเกท์”  ไดเ้วลา
อนัสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ
น าคณะลงเรือส าราญสุดหรูขนาด
ใหญ่ดีเอฟดีเอส(DFDS) 

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%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


 

 
15.00 น ำคณะลงเรือส ำรำญขนำดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวก สบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น 

ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลบัและเพลินกบัการเลือกชมสินคา้ปลอด
ภาษี ฯลฯ ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออก
เดินทางจากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก สู่กรุงออสโล 
ประเทศนอร์เวย ์ 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค า่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ 
สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scandinavian Seafood  พร้อมเคร่ืองด่ืม
ท่านละ 1 แก้ว    

ที่พัก: บนเรือ DFDS พักห้องละ 2 ท่ำน (SEA VIEW CABIN) 
วันที่สำมของกำรเดินทำง(3) ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอส  
เชา้  บริการอาหารมื้อเชา้  ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ 

09.30 เรือเข้ำเทียบฝั่งท่ำเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ น าท่าน “เข้ำชมสวนประติมำกรรมวิกแลนด์” ชมผลงาน
ของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ที่ใชเ้วลา 40 ปี 
ในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวฎัจกัร
ในหน่ึงชีวิตของมนุษยต์รงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูป
แกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะสลกั
จากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปป้ัน หล่อส าริด เยอะแยะมากมาย
รวมทั้งสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความ

สวยงามอยา่เต็มที่ น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิว “ชมลำนกระโดดสกีโฮ
เมนคอเลน” Holmenkullen Ski Jump ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือเป็น
สถานที่แข่งขนักระโดดสกีที่มี่ช่ือเสียงที่สุดของนอร์เวย ์ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 



 

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองฟลัม” Flam (280 กม.) สู่แหล่งแนว ฟจอร์ดอันงดงาม เป็นเมืองที่อยู่ปลายสุด
ของฟยอร์ดปากแม่น ้ าฟลมั ลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาสลบัซบัซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม บวกกบัอาคารบา้นเรือนที่
สร้างจากไมสี้สันสดใสทั้งสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาที่แสงอาทิตยส์าดส่อง
ลอดผ่านหุบเขาช่ืนชมกบัธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร / น าทา่นเดินทางสู่ที่พกั 

พักที่: Freitheim Hotel / Park Hotel Voss / Myrkdalen Resort  หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่ส่ีของกำรเดินทำง(4)    ฟลัม – ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทำงธรรมชำติ) 
     นั่งรถไฟสำยโรแมนติก(สวยที่สุดในนอร์เวย์) – เบอร์เกน   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือเมืองฟลัมเพื่อ “ล่องเรือชม
ซอจน์ฟจอร์ด” (Sognefjord) ชมทศันียภาพที่สวยงามของฟ
จอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลกรายลอ้มดว้ยภูผาหินสูง
ตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไวดู้วิจิตรพิสดารบนเนิน
ลาดริมฝ่ังมีบา้นซมัเมอร์เฮา้ส์ ที่สร้างจากไมส้นเป็นหย่อมๆ 
ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่าน “น่ังรถไฟสำยโรแมนติค” Flambana Train  
ที่โด่งดงัที่สุดตามเส้นทาง ฟลมั – ไมร์ดาล – วอสส์ ชมความ
สวยงามของธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้าตกที่ละลายมาจากธาร
น ้ าแข็งบนยอดเขา ซ่ึงหลบซ่อนตวัอยู่ห่างไกลจากมลภาวะ
ทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีก
นาน จำกนั้นน ำท่ำนออกดินทำงสู่เมืองเบอร์เกน Bergen 
เมืองแสนสวยริมชำยฝั่งทะเลเหนือ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมที่พกั  

พักที่: Pers Hotel / Usterdalen Hotel  หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่ห้ำของกำรเดินทำง(5)  เบอร์เกน – ชมเมือง – นั่งรถรำงขึน้ยอดเขำ Floyen – โกล  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน Bergen  
เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไวไ้ด้

อย่างดี น าท่าน น่ังรถรำงข้ึนสู่ยอดเขำ 
(Fløyen) บนความ สู ง  520 เมตร เห นื อ
ระดบัน ้าทะเล เพื่อให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์ 



 

ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทบัใจ ไดเ้วลาสมควร น าท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้ง
ปลาทะเลน ้ าลึกชนิดต่างๆ และผกัผลไมท้่านจะเพลิดเพลินไปกบัการเดิน
ชมเมืองอยา่งเต็มที่ เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็น
ทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่และศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคน้ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่ าน เดิน เที่ ยวชม  “ห มู่ บ้ ำนชำวประมงโบรำณ” Bryggen  
ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ที่ยงัคงอนุรักษอ์าคารไมสี้สันสวยงามที่มีอายเุกือบ 300 ปี 
เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมี ความ
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม จนไดรั้บการจดทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ไดเ้วลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่เมืองโกล Gol / เมืองเกลโล Geilo เมืองสกีรีสอร์ท  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักที่: Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่หกของกำรเดินทำง(6)  เกลโล่ – ออสโล – คำร์ลสตัด    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงออสโล” โดยใชเ้ส้นทางแสนสวย ผ่านชมบา้นเรือนที่สวยงามระหว่างทาง 
สัมผสัธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนั้นน า
ท่านเดินทางเขา้สู่กรุงออสโล ตวัเมืองตั้งอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ช่ือออสโลฟยอร์ด ตวัเมือง
ประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดช่ือ MALMOYA นอกจากน้ี ยงัมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซ่ึงเป็นแหล่งน ้า
จืดส าคญั ท่านผ่านชมบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงัหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวงัแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่สวยงาม โดยมีรูปป้ันกษตัริยเ์ฟรเดอริกที่ 5 (Frederik V) ทรงมา้บริเวณ
ดา้นหนา้พระราชวงั และเมื่อมองลงไปจากเนินพระราชวงัแลว้จะเห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮนั” 
ถนนชอ้ปป้ิงที่มีสินคา้มากมาย รวมถึงยงัเป็นที่ตั้งของ “โรงละครแห่งชาติ” ที่สร้างขึ้นในปี 1899, “มหาวิทยาลยั
ออสโล” มหาวิทยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย ์สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ที่เปิดใชม้า
ตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกบัการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนินดา้นหนา้



 

พระราชวงั หรือชอ้ปป้ิงยา่นถนนคาร์ลโจฮนัตามอธัยาศยั 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย คณะเดินทางสู่ “เมืองคำร์ลสตัท”Karlstad (200 กม.) เมืองสวยงำมเล็กๆ ต้ังอยู่ริมแม่น ้ำเดลต้ำที่ยำวที่สุดใน

สวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสำบวำเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลำงทำงกำรค้ำของชำวไวกิ้งมำ
ต้ังแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกำล เมืองน้ีสร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ล ซ่ึงต่อมาคือกษตัริย์ ชาร์ลที่ 9 แห่ง
ราชวงศ์สวีดิช ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชม
จัตุรัสใจกลำงเมือง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: SCANDIC HOTEL, KALSTAD หรือระดับใกล้เคียง                                                            
วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง(6)  คำร์ลสตัด – โอเรบรู – สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
 เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเออเรบรู” Orebro เมืองที่มีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึง ตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศสวีเดน 

ชมเมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองที่มีควำมเจริญรุ่งเรือง
ทำงกำรค้ำ และยังถือว่ำเป็นศูนย์กลำงทำงประวัติศำสตร์ 
และวัฒนธรรมที่มีควำมเก่ำแก่มำกแห่งหนึ่งของประเทศ
สวีเดนอีกด้วย บันทึกภำพควำมงดงำมของ ปรำสำทเออ
เรบรู (Orebro Castle) ปรำสำทป้อมปรำกำรยุคกลำงที่มี
อำยุเก่ำแก่มำกกว่ำ 700 ปี ต้ังอยู่บนเกำะเล็กๆ บนแม่น ้ำ

สวำร์ตำน “Svartan River” สร้างขึ้ นคร้ังแรกในช่วงรัช
สมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa)  จากนั้ น
เดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮลม์   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะเดินทางเขา้สู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงาม

ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการขนานนามว่า “ควำมงำมบน ผิวน ้ำ” Beauty on Water หรือ “รำชินีแห่งทะเล
บอลติค” เมืองแห่ง ประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษที่ 
13ศิลปะและ  สถาปั ตยกรรมผสมผส านด้วยความ
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, ตึกรามบา้นช่อง 
รวมทั้งปราสาทราชวงั ตั้งอยู่ริมน ้ าและตามเนินสูงต ่า เกาะ
ใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea 
ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ท าให้สต็อกโฮล์มเป็น
เมืองที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านช้
อปป้ิงในบริเวณ ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซ่ึงเป็น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” หรือเลือกเดินในย่าน 



 

Walking Street อนัทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE 
JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ และสามารถทะลุผ่านไปในบริเวณยา่นเมืองเก่าท่ีสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Quality Globe Hotel / Scandic Hotel  หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่แปดของกำรเดินทำง(8)  สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้ำชมศำลำวำกำรเมือง – แกมล่ำสแตน 
       ล่องเรือส ำรำญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะ “เข้ำชมศำลำว่ำกำรเมือง” City Hall  สถานที่จดังานเลี้ยงให้ผูท้ี่ไดรั้บรางวลัโนเบลที่มีช่ือเสียงไปทัว่
โลก โดยการมอบรางวลัโนเบลจดัขึ้นในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ตวัตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้นและตกแต่ง
ผนังในห้องเตน้ร าที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ลา้นช้ิน 
ใช้เวลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 

1911 จากนั้นน าท่านชมเมืองเก่า “แกมล่ำสแตน” ซ่ึงตั้งอยู่
กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดย
มีสะพานเช่ือมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียว
ที่เช่ือมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงท าให้เป็นที่มาของ
สมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งน้ี  โดยที่ น่ี เป็นเมืองที่
ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวติัศาสตร์และความทันสมัยของร้านคา้ที่เรียงรายมากมายบนท้องถนน
แคบๆ ของเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

15.00 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือเดินทำงเปล่ียนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลียไลน์” Silja 
Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย 
ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนาน
มากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลบั, 
ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว ร้านคา้ปลอด
ภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อัน
สวยงามของหมู่ เกาะแก่งหิน  ท่ าเรือ  และบ้านไม้สมัย
ศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง  

ค ่า บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิ เศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด  Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย  และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี  

 



 

ที่พัก : บนเรือส ำรำญซิลเลียไลน์ : SILJA LINE พักห้องละ 2 ท่ำน (SEA VIEW CABIN) 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง(9)  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – เดินทำงกลับ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ ห้องอาหารในเรือ SILJA LINE 

09.30 เรือเข้ำเทียบฝั่ง “กรุงเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซ่ึงมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย 
เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  น าท่าน 

“เข้ำชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio 
Church ที่สร้างขึ้ นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิต
ขนาดมหึมา โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตวัโมและติ
โม  ใน ปี ค .ศ . 1969  มี  รูป ร่ า งค ล้ ายจ าน บิ น  น าชม 

“อนุสำวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่ง
เพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์  น าท่านเย่ียมชม 

“มหำวิหำร Uspensky” ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอด
อกซ์ที่งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภำ” Senate Square ซ่ึงเป็นที่ตั้ง

ของอนุสาวรีย์พระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรันน าชม “ตลำดนัดริมทะเล” Market 

Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกัท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานา
ชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็นที่ตั้งสถานที่ส าคญั อาทิ ท าเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ์  

 ชมย่ำนถนนเอสปลำนำดิ Esplanadi ที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดว้ย
สินคา้ช่ือดงั // สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน *** อิสระอาหารกลางวนัและเยน็เพื่อความสะดวกในการชอ้ป
ป้ิง*** 

วันที่สิบของกำรเดินทำง(10)  เฮลซิงก ิ– สนำมบินสุวรรณภูมิ 
00.45 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินฟินน์แอร์เที่ยวบินที่ AY143 (บินตรง) 
16.25 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัใน
การเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความ
เป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 



 

อัตรำค่ำบริกำร ตุลำคม2565 – เมษำยน2566 (ไม่รวมค่ำวีซ่ำ) 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปีพกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมท่านล่ะ 

09 – 18 ต.ค. 65 103,900 103,900 103,900 29,900 
11 – 20 ต.ค.65 103,900 103,900 103,900 29,900 
17 – 26 ต.ค.65 103,900 103,900 103,900 29,900 
19 – 28 ต.ค. 65 103,900 103,900 103,900 29,900 
03 – 12 พ.ย. 65 103,900 103,900 103,900 29,900 
17 – 26 พ.ย. 65 103,900 103,900 103,900 29,900 

24 พ.ย.-03 ธ.ค. 65 103,900 103,900 103,900 29,900 
01 – 10 ธ.ค. 65 119,900 119,900 119,900 29,900 
08 – 17 ธ.ค. 65 119,900 119,900 119,900 29,900 

27 ธ.ค.65 – 05 ม.ค.66  *** โปรดสอบถามเจา้หนา้ท่ี *** 
23 ม.ค. – 01 ก.พ.66 103,900 103,900 103,900 29,900 
10 – 19 ก.พ.66 103,900 103,900 103,900 29,900 
17 – 26 มี.ค.66 103,900 103,900 103,900 29,900 

24 มี.ค. – 02 เม.ย.66 103,900 103,900 103,900 29,900 
05 – 14 เม.ย.66 119,900 119,900 119,900 32,900 
08 – 17 เม.ย.66 125,900 125,900 125,900 32,900 
09 – 18 เม.ย.66 125,900 125,900 125,900 32,900 

* คณะออกเดินทำงได้เม่ือมีจ ำนวนผู้เดินทำงครบ 15 ท่ำนเท่ำนั้น * 

**กรณีต้องกำรอัพเกรดตัว๋เคร่ืองบินหรือห้องพักบนเรือส ำรำญ  กรุณำติดต่อพนักงำนขำย ** 
 

 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศก่อน-หลงั) 
• ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
• โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  



 

• ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอด ค่าประกนั
อุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทาง
ไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
4. ค่าทิปคนขบัรถวนัละ 2 ยโูร/วนั/ท่าน (ท่านละ 16 ยโูร) 
5. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท/วนั/ท่าน (ท่านละ 1,000 บาท) 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก่น 6,000 บาท (สถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านหรือไม่ก็ตาม) 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝง

ตวัเขา้มาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
• กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
• ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำง

สถำนทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่ไดรั้บการยืนยนั
การจองมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบั
ทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  



 

• หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

• เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ที่มีความประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร 5,000 บำท ทางสถานทูตจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่าน

หรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไมอ่อกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

- ค่ำห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 

• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

• ในกรณีที่เกิดการล่าชา้จากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินให้กบัท่าน ซ่ึงการพิจารณาขึ้นอยูก่บักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 

        การันตีที่นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ 

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

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ำน) 
o หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  



 

o รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะ
เดินทาง  

o หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

• *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
▪ หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และ

เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ให้หลกัฐำนกำรเงนิของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงนิฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย่ื้นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

o กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

o ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
o ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
o ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
o ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
▪ กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และ

ถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

o หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้
วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะ
เดินทำงไปท่องเทีย่วยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิด
วตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะ
คืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


