


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	กรุงสต็อคโฮลม

พักที่
MARRIOT
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร	-	ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม	/	ศาลา
กลางจังหวัด	-	แกมลาสแตน	-	พระราชวังหลวง	/	Royal	Palace	-	เมือง
คาลสตัท	-	ทะเลสาบแวนเนิรน

พักที่
CLARION
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 กรุงออสโล	-	Oslo	Opera	House	-	พิพิธภัณฑเรือโบราณไวกิ้ง

พักที่
SCANDIC
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 อุทยานฟรอกเนอร	-	ปราสาท	Akershus	-	กรุงออสโล	-	ศาลาวาการออสโล
-	ยานคารลโจฮันเกนเกท	-	DFDS	-	โคเปนเฮเกน

พักที่	เรือ
สําราญ
DFDS
SEAWAYS
หรือเทียบ
เทา

6 DFDS	-	โคเปนเฮเกน	-	พระราชวังอามาเลียนบอรก	-	สวนสนุกทิโวลี	-	ถนน
สตรอยก

พักที่	PARK
INN	BY
RADISSON
หรือเทียบ
เทา

7 เงือกนอย	หรือ	ลิตเติ้ลเมอรเมด	-	น้ําพุเกฟิออน	-	สนามบินโคเปนเฮเกน	-
สนามบินดูไบ

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

29	ธ.ค.	60	-	5	ม.ค.	61 ฿65,900 ฿65,900 ฿63,900 ฿11,500



23.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศเคานเตอรสายการบิน
เอมิเรตส	(EK)	เคานเตอร	T	เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงสตอกโฮลมประเทศสวีเดนโดยเที่ยวบินที่	EK385	/	EK157	*.*.*.	แวะ

เปลีย่นเครื่องบินทีส่นามบินดูไบ*.*.*.

ชวงบาย
12.30	น.	(เวลาทองถิน่)	ถึง	กรุงสตอกโฮลมประเทศสวีเดน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว...
นําทาน	ชมกรุงสตอกโฮลม	เมืองหลวงของประเทศสวีเดน	ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลกจนไดรับ

ขนานนามวา	ราชินีแหงทะเลบอลติก	เมืองแหงประวัติศาสตรตั้งแตศตวรรษที่	13
นําทานชมความสวยงามของวิว	กรุงสตอกโฮลม	ณ	จุดชมวิว
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	ถนนชอปป้ิงสตรีท	อิสระชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	MARRIOT	HOTEL	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบ

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศสวีเดน	และยังเป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย	จนไดรับขนานนามวา	ความงามบนผิวน้ํา	หรือ
ราชินีแหงทะเลบอลติก	ประกอบดวยเกาะใหญนอย	14	เกาะที่โอบลอมดวย
ทะเลบอลติก	ทะเลสาบมาลาเร็น	ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุด
แหงหน่ึงของโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MARRIOT	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	เขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา	เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง	333	ปี	เรือรบที่ใหญที่สุดบรรทุกปืนใหญถึง

64	กระบอก	สรางเมื่อปี	ค.ศ.	1628
นําทานอิสระถายรูปกับ	CITY	HALL	หรือศาลาการเมืองทุกปีของวันที่	10	ธ.ค.	จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล	ณ	ที่

น้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	แกมลาสแตน	เขตเมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด	ถนนหนทางปูดวยพื้นหิน	ยาน

เขตเกามีวิหารแบบสไตนกอธิค	รานคา	รานอาหาร	ฯลฯ	อิสระใหทานเดินเลนบริเวณพระราชวังหลวง	อาคาร
รัฐสภา...

ออกเดินทางสู	เมืองคารลสตัท	ประเทศสวีเดน	เมืองริมทะเลสาบแวนเนิรน	ที่มีชาวเมืองนอรดิกดั้งเดิม
อาศัยมาแตโบราณกวา	1,000	ปี

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	CLARION	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตํานาน	และสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน	เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญของสตอกโฮลม	ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่กอสรางดวยอิฐสี
แดงทั้งหลัง	ซึ่งเป็นสัญลักษณถึงเกาะที่ยิ่งใหญ	เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี
1923	ถึงแมวารูปลักษณภายนอกจะดูเรียบๆ	แตการตกแตงภายในไมธรรมดา
กับศิลปะสมัยใหมในแบบอารตนูโว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง	มีกลิ่นอายของศตวรรษที่	17	ทั้งบานเรือน
สิ่งปลูกสรางที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน	เชน
เดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ	ที่เรียงรายไปดวยรานกาแฟและราน
หนังสือตางๆ	ที่คุณจะเพลิดเพลินในการเที่ยวชม

เป็นที่ประทับอยางเป็นทางการของพระราชวงศสวีเดนและเป็นหน่ึงใน
พระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของยุโรป	ลักษณะ
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค	สรางขึน้เมื่อปีค.ศ.	1754	ภายในมีหองตางๆ
รวมกัน	608	หองซึ่งเปิดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งปี	ในบรรดาหอง
ตางๆ	สวนที่เป็นจุดเดนไดแก	หองพระคลัง	วิหารหลวง	หองโถงวาการของรัฐ
(Hall	of	State)	หองพักของขุนนางลําดับตางๆ	และพิพิธภัณฑโบราณสถานกุส
ตาฟที่	3	นอกจากน้ีความนาสนใจอีกอยางของการเที่ยวชมพระราชวังหลวงคือ
การผลัดเปลี่ยนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซึ่งจะเกิดขึน้ใน
เวลากอนเที่ยงของทุกวัน

เมืองคาลสตัท	(Karlstad)	เมืองสวยงามเล็กๆ	ริมทะเลสาบอยูระหวางเมือง
สต็อคโฮลม	ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล	ประเทศนอรเวย	เพราะเป็น
เมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี	สรางเมืองโดยกษตัริยคารลที่	9	(Karl	IX)	ใน
ปีค.ศ.1604	ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค	Karl-stad	ที่น่ีมีโบสถ
ใหญของเมือง	สรางขึน้เมื่อปี	1730,จัตุรัสใจกลางเมือง,ศาลากลางประจํา
จังหวัด	และสะพานหิน

ริมทะเลสาบแวนเนิรน	เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศสวีเดน	ซึ่งอยู
ระหวางกรุงสต็อคโฮลมของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอรเวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CLARION	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองออสโล(OSLO)เมืองหลวงของประเทศนอรเวยที่ตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟ

ยอรด	ระหวางการเดินทางทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของทองทุงหญาอันเขียวขจี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย	
นําทานถายรูปกับ	THE	OSLO	OPERA	HOUSE
จากน้ันนําทานเขาชม	พิพิธภัณฑหรือไวกิ้งโบราณ	จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม	ในสตวรรษที่	9

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	SCANDIC	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ซึ่งสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญ
ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ	ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย	ตั้งอยู
ขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	(fjord)	ที่ชื่อ	ออสโลฟยอรด	ตัวเมืองประกอบ
ดวยเกาะ	40	เกาะ	เกาะใหญที่สุดชื่อ	Malmøya	นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ	343
แหงซึ่งเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สถานที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเลตระดับชาติของนอรเวยแหงน้ีเป็น
อาคารสรางจากกระจกและหินออนขนาดใหญคลายธารน้ําแข็งที่เกิดจากน้ํา
โรงอุปรากรออสโลเป็นศูนยวัฒนธรรมที่ใหญที่สุดที่สรางขึน้ในนอรเวยตั้งแต
ตนศตวรรษที่	14	มีเวทีสามแหงและมีมากกวา	1,000	หอง	แวะสถานที่ดัง
กลาวเพื่อชมการแสดงหรือตื่นตากับสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่เป็นสวน
หน่ึงของทัวรนําเที่ยว	ดีไซนที่สะดุดตาของสิ่งกอสรางคือหลังคาที่ลาดเอียงสูง
ชันจากเขตนานน้ําของออสโลฟยอรด	บนหลังคายังมีลานกวางสาธารณะที่
สามารถเดินเลนได	ชวงฤดูรอนคุณจะเห็นผูคนอาบแดดและปิดนิกบนหลังคา
สิ่งกอสรางประดับตกแตงดวยงานศิลปะแปดอยาง	ไฮไลทอยางนึงคือแผง
กําแพงเจาะรูจากฝีมือของโอลาเฟอร	เอเลียสสันและมานของเวทีหลักที่คลา
ยกับอลูมิเนียมฟอยดยับยน

จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณที่สรางจากไม	ในคริสตศตวรรษที่	9	โดยขุด
ไดจากรอบๆออสโลฟยอรด	นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต
ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา	1,000	ปี	เรือถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในอดีต	เพราะ
ชาวไวกิ้งใชเรือ	ทั้งในเรื่องของการรบ	ทําการคา	และออกสํารวจหาดินแดน
ใหมๆ	ไกลกวาคอนโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SCANDIC	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(กรุณาเตรียมกระเป าใบเล็กใสสัมภาระเพื่อคาง

บนเรือสําราญ	1	คืน)
นําทานชม	อุทยานฟรอกเนอร	ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงคามเป็นอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของ

มนุษยชาติ	ซึ่งเป็นผลงานของ	กุสตาฟวิเกอแลนด	.



นําทานชม	ปราสาท	AKERSHUS	นําชม	กรุงออสโล	นครที่มีอายุกวา	1,000	ปี	ตั้งแตสมัยไวกิ้งเรืออํานาจ
ผานชม	ทําเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวัง	ของกษตัริยนอรเวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	ศาลาวาการเมืองออสโล	ซึ่งสรางดวยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู

ตั้งอยูริมแมน้ํา	รายลอมไปดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด
จากน้ันใหทานไดอิสระชมเมืองบน	ถนนคนเดิน	คารลโจฮันเกท	ไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางสู	ทาเทียบเรือ	DFDS
16.30	น.	เรือสําราญ	DFDS	SEAWAYS	สู	เมืองโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมารคบนเรือทานจะไดพบกับสิ่ง

อํานวยความสะดวก
-	ดิสโกเธค
-	บาร
-	รานคาปลอดภาษีและอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหาคํ่าแบบบุฟเฟ ตบนเรือ	สไตนสแกนดิเนเวียน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนที่จัดแสดงงานประติมากรรมมนุษยเปลือย	ในหลากหลายอิริยาบถทั้ง
น่ัง	เดิน	ยืน	ทํากิจกรรมตางๆ	เป็นรูปแบบเสมือนจริง

ปราสาท	Akershus	งานสถาปัตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค	ปราสาท
หินยุคกลางซึ่งครั้งหน่ึงเคยใชเป็นที่ประทับของราชวงศในปี	1299	จนกระทั่งปี
1592	จึงมีการปรับปรุงเป็นปอมปราการโดยใชแนวกําแพงและปืนใหญเพื่อ
ปองกันเมืองออสโล

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ซึ่งสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญ
ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ	ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย	ตั้งอยู
ขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	(fjord)	ที่ชื่อ	ออสโลฟยอรด	ตัวเมืองประกอบ
ดวยเกาะ	40	เกาะ	เกาะใหญที่สุดชื่อ	Malmøya	นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ	343
แหงซึ่งเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ศาลาวาการอยูกลาง	downtown	และสามารถเดินเชื่อมตอไปยังสถานที่ทอง
เที่ยวอื่นๆ	ไดงายมากๆ	และอยูไมไกลจากริมทะเลบริเวณ	oslo	เป็นสถานที่ที่
มีสเนหในทําเลที่ตั้ง



กรุณาเตรียมกระเป าใบเล็กใสสัมภาระเพื่อคางบนเรือสําราญ	1	คืน

เป็นแหลงชอปป้ิง	ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล	สินคาของฝากที่นิยมของนักทอง
เที่ยวคือ	เครื่องครัว	พวงกุญแจ	เป็นตน	สินคาและของที่ระลึกตางๆ	ที่ขายกัน
ในประเทศน้ีจะมีราคาคอนขางสูง	เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศที่มีคาครอง
ชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง	แตถึงแมวาประเทศนอรเวยจะมีสินคาที่แพง
แตก็ยังมีชวงลดราคาสินคา	คือ	ปีละ	2	ครั้ง	ไดแก	ชวงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ	และ	ชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

ลองเรือสําราญ	DFDS	(DFDS	Seaway)	ลองเรือสําราญสุดหรูซิลเลียไลน	และ
เรือ	DFDS	พรอมการันตีหองพักแบบ	SEA	VIEW	ทานอาจไดสัมผัสกับ
ปรากฏการณพระอาทิตยเที่ยงคืน	ดื่มดํ่ าความโรแมนติกไปกับ	รถไฟสายฟลัม
บาเนน	และลองเรือฟยอรดที่แสนประทับใจ	เรือสําราญ	DFDS	อันโออาขนาด
ใหญ	ที่พรั่งพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ	มากมาย	เชน	ผับ	บาร
หองซาวนนา	รานคาปลอดภาษี	หองเลมเกมส	เป็นตน	เชิญพักผอนเดินเลน
บนเรือ	กอนขึน้ชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ	และรับประทานอาหารคํ่าแบบ
บุฟเฟตในเรือ	พรอมพักคางคืนบนเรือสําราญน้ี	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟาเรือ	หรือชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี

เมืองในเทพนิยาย	เป็นทั้งเมืองหลวงใหญที่สุดของประเทศเดนมารก	เป็นยาน
ธุรกิจที่สําคัญ	และเป็นเมืองที่สวยงามและนาสนใจ	ดวยมีลักษณะของการผสม
ผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

	รับประทานอาหาคํ่าแบบบุฟเฟตบนเรือ	สไตนสแกนดิเนเวียน
	พักที่	เรือสําราญ	DFDS	SEAWAYS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	บนเรือ
09.30	น.	เรือสําราญ	DFDS	ถึงเทาเทียบเรือ	กรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมารค
นําทานชม	พระราชวังอมาเลียนบอรก	ซึ่งเป็นที่ประทับของราชวงศเดนมารคมาตั้งแต	ค.ศ.	1794	ศิลปะส

ไตนแบบรอคโคโค	และจะมีทหารเปลี่ยนเวรยามหนาวังตอนเวลา	12.00	น.	ในกรณีที่สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จ
ประทับอยูที่น่ี	ตรงกลางจะมีพระรูปทรงมาของพระเจาเฟรดเดอริกที่	4
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเขา	สวนสนุกทิโวลี	ซึ่งเป็นสวนที่เกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง	สรางในชวงศตวรรษที่	19	(ไมรวมคา

บัตรเลนเครื่องเลน)	ดานเหนือมุมของสวนสนุก	จะเป็นที่ตั้งของ	จัตุรัสกลางเมือง	ที่ตั้งของศาลาวาการเมือง
โคเปนเฮเกน	และ	รูปป้ันฮันสคริสเตียน	แอนเดอรสัน	กวีเอกของเดนมารก	...

จากน้ันใหทานไดชอปป้ิง	ณ	ถนนสตรอยก	ซึ่งเป็นถนนที่ยาวที่สุดในโลก	ใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม
ตางๆ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



สวนสนุกทิโวลี	ไมรวมคาบัตรเลนเครื่องเลน

ทีพ่ัก	PARK	INN	BY	RADISSON	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	บนเรือ

ลองเรือสําราญ	DFDS	(DFDS	Seaway)	ลองเรือสําราญสุดหรูซิลเลียไลน	และ
เรือ	DFDS	พรอมการันตีหองพักแบบ	SEA	VIEW	ทานอาจไดสัมผัสกับ
ปรากฏการณพระอาทิตยเที่ยงคืน	ดื่มดํ่ าความโรแมนติกไปกับ	รถไฟสายฟลัม
บาเนน	และลองเรือฟยอรดที่แสนประทับใจ	เรือสําราญ	DFDS	อันโออาขนาด
ใหญ	ที่พรั่งพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ	มากมาย	เชน	ผับ	บาร
หองซาวนนา	รานคาปลอดภาษี	หองเลมเกมส	เป็นตน	เชิญพักผอนเดินเลน
บนเรือ	กอนขึน้ชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ	และรับประทานอาหารคํ่าแบบ
บุฟเฟตในเรือ	พรอมพักคางคืนบนเรือสําราญน้ี	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟาเรือ	หรือชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี

เมืองในเทพนิยาย	เป็นทั้งเมืองหลวงใหญที่สุดของประเทศเดนมารก	เป็นยาน
ธุรกิจที่สําคัญ	และเป็นเมืองที่สวยงามและนาสนใจ	ดวยมีลักษณะของการผสม
ผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

เป็นสถานที่ประทับในชวงฤดูหนาวของราชวงศเดนมารกมาตั้งแตปี	ค.ศ.1794
ซึ่งตั้งอยูในเมืองโคเปนเฮเกน	ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก	และการตกแตง
ภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตลร็อคโคโค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเกาแกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง	อายุ150กวาปีแลว
มีกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับผูคนทุกวัย	ทั้งเครื่องเลนแบบผาดโผนที่ทัน
สมัยและนาตื่นเตน

เป็นถนนสายชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรป	ดวยความยาว	1.8	กิโลเมตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PARK	INN	BY	RADISSON	หรือเทียบเทา



แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายรูปกับเงือกนอย	ลิตเติ้ลเมอณเมด	ถูกนํามาตั้งวื้ที่อาวโคเปนเฮเกนเมื่อ	97	ปี	...
อิสระถายรูปกับ	น้ําพุเกฟิออน	เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึน้มา
นําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ชวงบาย
14.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอมิเรตสเทีย่วบินที	่EK152	/	EK384	*.*.*.	แวะ

เปลีย่นเครื่องบินทีดู่ไบ	*.*.*.

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สัญลักษณของเมืองซี่งตั้งอยูที่ริมอาวโคเปนเฮเกน	นักทองเที่ยวแทบทุกคนมา
ตรงจุดน้ีเพื่อถายรูปคูกับเธอ	ที่ยังคงน่ังหนาเศราเฝารอ	เจาชายคนรักตามเน้ือ
เรื่องในเทพนิยายของ	ฮันส	คริสเตียน	แอนเดอสันขณะเดียวกันทานจะได
ทราบเรื่องราวอันเป็นที่มาของเงือกนอยตามเน้ือหาในเทพนิยายรักบันลือโลก
ปัจจุบันลิตเติ้ลเมอรเมดมี	"นองสาว"	แตตั้งแสดงอยูที่	Langelinie	ในอาว
โคเปนเฮเกน	ไมไกลจากที่ตั้งเงือกนอยตัวเดิม

เป็นน้ําพุขนาดใหญที่ถูกสรางขึน้ในรูปทรงที่แปลกตา	คลายกับเป็นธารน้ําตก
จําลอง	เพื่ออุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน	ตนตํานานของราชอาณาจักร
เดนมารก	เป็นรูปป้ันที่สวยงามตระการตา

เป็นทาอากาศยานที่รองรับการจราจรทางอากาศกรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศ
เดนมารก	และเป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากที่สุดในกลุมประ
เทศนอรดิก	อีกทั้งยังเป็นทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน
ซิสเต็ม

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



12.30	น.	เดินทางถึง	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	25	ทาน
(ผูใหญ	)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	25ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีทรัพยสินสูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูต	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ	บริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
5.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
6.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
7.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯเมื่อทานได	ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด
8.	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา	แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา	จะอยูใน

ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน	ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษทัฯ	จึงตองขออภัยมา	ณ	ที่น้ี
9.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก

เกียจของคนสวนใหญเชน	ไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ	(เพื่อความสุขของผูเดิน
ทางเป็นสวนใหญ)
10.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความปลอดภัย	/

เวนมีใบรับรองแพทย)
11.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงบริษทัฯ

กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน)	ตองกราบขออภัยทาน	เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
12.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อทัวร	เพื่อหาขอ

สรุปรวมกัน)
13.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	สงวนสิทธที่จะไมรับผิดชอบ

หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะโดยปกติเราใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เลมสีเลือดหมู
14.	ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบ

งานภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจงแลวขางตน

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	30,000	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะนัน้
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไปชําระสวนทีเ่หลือ	15	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิ
ฉะนัน้ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทัง้หมด
1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	30,000	บาท
2.	ในการจองทัวร	ตองจองพรอมหนาพาสปอรต	+	มัดจํา

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(ชั้นประหยัด)	ไป-กลับตามกรุปเทานัน้



2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หากวันเขา
พักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง	หรือ
เพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ)

5.	คาอาหารตามรายการที่ระบุ
6.	คาเขาชมสถานที่ทุกแหงที่ระบุตามรายการ
7.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร
8.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม	(คา

รักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ
(เทานัน้)

1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
3.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

คาบริการพิเศษตางๆ
4.	คาทิปคนขับรถทานละ	15	ยูโร
5.	คาทิปไกดทานละ	20	ยูโร
6.	คาวีซาเช็งเกนทานละ	4,000.-	บาท	(หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเป็นคณะแลว	ทานใดไม

สามารถมาตามกําหนดได	กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ	500.-	บาท	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบ
เทานัน้)

เอกสารประกอบการการยื่นวีซา
1.	หนังสือเดินทาง(Passport)	ตองมีอายุเหลือมากกวา6	เดือนและมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2

หนา
2.	รูปถาย	(พี้นหลังขาวเทานัน้)

-รูปถายปัจจุบันหนาตรงขนาด	2น้ิว	จํานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ันถายมาตรฐานไมเกิน	6	เดือน	ซึ่งขยาย
จากฟิลมเทาน้ันรูปโพลาลอยด/สติก๊เกอรใชไมได	)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3.	หลักฐานการเงิน	ประเภทออมทรัพย	/	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี	กระแสรายวัน

-	สเตทเมนรายการเดินบัญชียอนหลัง	6เดือน	หรือยางนอย	4	เดือน(อัพเดทยอด	ไมเกิน	7	วันนับจากวันยื่น
เอกสาร)	ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า	100,000.-
-	หนังสือรับรองจากธนาคาร	(แบงค	การันตี)	ตองเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน	และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตอง
ตรงตามหนาพาสปอรต	(	ออกไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่น	)(	ใชทัง้	2	อยาง	ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได	)
4.	หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน)

กรณีเป็นพนักงาน
-หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง	ระบุอาชีพ-ตําแหนง,	เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน(อายุไมเกิน	1
เดือนกอนยื่น	และชื่อ	นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต)	
4.1	กรณีเป็นเจาของกิจการ
-ใชสําเนาหนังสือรับรองบริษทัที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและ
ประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)
4.2	กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
-หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน	นักศึกษาตัวจริง	เป็นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(อายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่น)	
5.สําเนาทะเบียนบาน	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือสําเนาใบสูติบัตร	(กรณีอายุตํ่ากวา	20	ปี)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
7.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถามี)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
8.	สําเนาใบทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/	ใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต	)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ



**	เอกสารทุกอยางทีเ่ป็นสําเนา	หามถายรูปและปริ้น	ตองถายเอกสารจากตนฉบับ	หรือสแกนเทานัน้
คะ**
**	สําหรับผูเยาวอายุตํ่ากวา18ปี	ทีเ่ดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว

จําเป็นตองยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไมไดเดินทางไปดวยและจะตองออกมาจากทางอําเภอ
เทาน้ัน	พรอมทั้งสูติบัตรทะเบียนบานและใบเปลี่ยนนามสกุล	(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)ในใบคํารองขอวีซา	ขอ
37	จะตองมีลายเซ็นตของบิดามารดาพรอมทั้งถายสําเนา	หนังสือเดินทางของบิดามารดาดวยในกรณีที่บิดามารดา
ไมมีหนังสือเดินทางผูสมัครตองเขียนหนังสืออธิบายพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาดวย

หมายเหตุ	:	กรณีผูเดินทางไมสามารถออกคาใชจายเองได
1.	ผูทีอ่อกคาใชจายใหจะตองเป็นพอ	แม	พี	่นองสามีและภรรยาเทานัน้และจะตองมีหลักฐานเป็นลาย

ลักษณอักษรเพื่อแสดงวาเป็นบุคคลทีอ่อกคาใชจายใหทัง้หมดพรอมทัง้ถายสําเนาทะเบียนบาน
2.	ในกรณีทีผู่เดินทางอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนจะตองมีหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ใหทาง

สถานทูตทราบ

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง	และคาวีซา	***
ราคาเด็กตองมีอายุระหวาง	2-12	ปี
ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร

น้ันๆ	ยืนยันการเดินทาง	หากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก	บริษทัฯ	ไมสามารถ
รับผิดชอบคาใชจายน้ันได

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอักคราชฑูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึ้นไป		คืนมัดจําทัง้หมด
2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึ้นไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
4.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
5.	กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด


