
 
 
 
 

 

 
 
 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิสุวรรณภมู-ิดไูบ-สตอ็กโฮลม์-แกมล่าสแตน-

พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา      
× × √ 

3 สตอ็กโฮลม์-คาลสตทั-เมอืงออสโล  √ √ √ 

4 ปราสาท AKERSHUS-อุทยานฟรอ็กเนอร-์เมอืงเกโล่ √ √ √ 

5 เมอืงกู๊ดวาเกน้-ล่องเรอืชมซองน์ฟยอรด์-FLAMSBANA 
TRAIN-เมอืงเบอรเ์กน้  

√ √ √ 

6 เบอรเ์กน้-ยา่นบรกิเกน้-ยอดเขาฟลอเยน-เมอืงเกโล่                                                 √ √ √ 

7 เมอืงออสโล-ศาลาว่าการเมอืงออสโล-เรอืส าราญ DFDS                        √ √ √ 
8 โคเปนเฮเกน้-อมาเลยีนบอรก์-ปราสาทโรเซนบอรก์-

ถนนสตรอยก์ 
√ √ √ 

9 ลติเติล้เมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-สนามบนิ-สนามบนิดไูบ √ × × 
10 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 

 



 
 
 
 

 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-สต็อกโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 

   

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK385  ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
04.45 น. เดนิทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่  เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เท่ียวบนิท่ี EK157 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
13.10 น.  เดนิทางถึง สนามบินเมืองสตอ็กโฮลม์ ประเทศสวีเดน หลงัผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้เท่ียวชม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความ
สวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก จนไดร้บัการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน า้” (Beauty 
on Water) หรือราชินีแหง่ทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวตัิศาสตรม์าตัง้แต่   
ครัง้ศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง ตึก
รามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง 
ตัง้อยู่ริมน า้และตามเนินสูงต ่า ท าให้
สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หนึ่งในโลก น าท่านสู่ แกมล่าสแตน 
ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบนัยงัทิง้ร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยงั
เป็นท่ีตงั ้ของพระราชวงัหลวง, รฐัสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคาร
พิพิธภณัฑ ์จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภัณฑเ์รือวาซา ซึ่งตัง้โชวเ์รือรบโบราณท่ีกูข้ึน้มา
ไดจ้ากท่ีใตท้ะเล และยงัคงสภาพท่ีสมบรูณ ์เรือวาซานัน้สรา้งขึน้เมืองปี ค.ศ.1628 หวงั
จะใหเ้ป็นเรือรบท่ีใหญ่ท่ีสดุ บรรทกุปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วนัแรกท่ีออกเดินทางได ้500 
เมตร ก็จมลงสูใ่ตท้ะเลลกึ 35 เมตร 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Quality Hotel Globe หรือเทยีบเทา่ 



 
 
 
 

 

วนัที่สาม สต็อกโฮล์ม-คาลสตัท-เมืองออสโล          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง
คาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ของ
ประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมือง
ใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระ
นามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เม่ือปี 1730, จตัรุสัใจ
กลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางต่อไปสู่ เมืองออสโล เมือง
หลวงของประเทศนอร์เวย์ เป็น
เมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก
แทนท่ีโตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบ
ดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่าง
เสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพของ
ธรรมชาติ ท่ี แปลกใหม่  ซึ่ ง เ ป็น
ธรรมชาติ ท่ีอุดมสมบูรณ์ เต็มไป
ดว้ยทุง่หญา้เขียวขจีในบรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดเินเวีย   

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Quality Hotel Expo หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ส่ี ปราสาท Akershus-อุทยานฟร็อกเนอร์-เมืองเกโล่      (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านสู่อุทยานฟร็อกเนอร ์ท่ี
มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่
สภาพชีวิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของ
มนุษยช์าติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากร
ช่ือดงักุสตาฟ-วิเกอแลนด ์ น าท่านชม
บริเวณดา้นนอก ปราสาท Akershus 
งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอ
เนสซองค ์ 



 
 
 
 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีก
ครัง้หนึ่งซึ่งเมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีมีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดหูนาวจะมี
นกัสกีจ านวนมากเดินทางมาท่ีน่ีเพ่ือเล่นกีฬาฤดหูนาว ส่วนในช่วงฤดรูอ้นจะเต็มไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาสมัผสัความสมบรูณข์องธรรมชาติและท ากิจกรรมตา่งๆในช่วง
ฤดรูอ้น  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Bardola Hoyfjellshotell หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ห้า  เมืองกู๊ดวาเก้น-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-FLAMSBANA TRAIN-เมือง
เบอร์เก้น                                                                        (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองกู๊ดวาเก้น 
และน าท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด  ท่ี
สวยงามท่ีสุดในนอรเ์วย ์มีความยาวถึง 204 
กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดินโดยเป็นความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะ
แผ่นดินของธารน า้แข็งเม่ือหลายล้านปีก่อน 
เรือจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพ่ือเดินทาง
ไปยงั เมืองฟลอม (Flam)  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัจากนัน้น าท่าน ขึน้รถไฟขบวนพิเศษ
เ ส้ น ท า ง ส า ย โ ร แ ม น ติ ก 
(FLAMSBANA) สู ่เมืองมีรด์าล ซึ่งเป็น
เมืองท่ีตัง้ของสถานีรถไฟสายโรแมนติก
ท่ีมีภูมิทัศนง์ดงามสุดสายตา เส้นทาง
รถไฟจะผ่านอโุมงค,์ ลอดภูเขา, สะพาน
ข้ามหุบเขาและแม่น ้าท่ีงดงามตลอด 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมืองเบอรเ์ก้น เมืองใหญ่อนัดบัสองไดร้บัยกย่องว่า
เป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงดา้นตะวันตกสุดของแผ่นดิน
นอรเ์วย ์น าทา่นชมเขตเมืองเก่าของเบอรเ์กน้ Fish Market มีอายกุวา่ 1,000 ปี  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Zander K Hotel หรือเทยีบเทา่ 



 
 
 
 

 

วนัที่หก เมืองเบอร์เก้น-ย่านบริกเก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เมืองเกโล่      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านชม เมืองเบอรเ์ก้น ตวั
เมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู ่
225,000 คน ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารกั สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
อาทิ ย่านบริกเก้น เป็นท่าเรืออนัเก่าแก่ท่ีมีความส าคญัต่ออาณาจกัรการคา้ขายในยุค
สนันิบาตฮนัเซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอรฟ์รอ้นท ์ซึ่งเป็นตวัอย่างการ
ก่อสร้างท่ีโดดเด่น และมี
ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วัฒนธรรม จนได้รับการ
บันทึกภาพมากท่ีสุด และ
ได้รับการจดทะเบียนเป็น
มรดกโลกขององคก์ารยเูนส
โก ้(Unesco) หลงัจากนัน้
น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไมท้ิวทศันส์วยๆ งามๆ ตลอด
ทาง แมจ้ะเป็นฤดหูนาว แต่ส  าหรบัเบอรเ์ก้นแลว้น่ีคือเมืองท่ีมีอากาศ  ไม่หนาวจดัเท่า
เมืองอ่ืนๆ ของนอรเ์วยจ์ากการท่ีมีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะท่ีมีกระแส
น า้อุ่นเช่ือมต่อกับทะเลเขา้สู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนท่ีรถรางจะเขา้จอดท่ีสถานีบน
ยอดเขาในระดบัความสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 320 เมตร ท าใหม้องเห็นไกลไปถึงท่าเรือ
ใหญ่ท่ีมีทั้งเรือรบและเรือส าราญหรู เห็นบา้นเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมือง
ทอ่งเท่ียวท่ีมีครบทกุรูปแบบจากวิวพาโนราม่าท่ีท าใหม้องเห็นภาพความเป็นเบอรเ์กน้ได้
ชดัเจนท่ีสดุ 

เทีย่ง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) หนึ่งซึ่ง
เมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีมีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกี
จ านวนมากเดินทางมาท่ีน่ีเพ่ือเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปด้วย
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาสมัผสัความสมบรูณข์องธรรมชาติและท ากิจกรรมตา่งๆในช่วง
ฤดรูอ้น 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Bardola Hoyfjellshotell หรือเทยีบเทา่ 



 
 
 
 

 

วนัที่เจด็ เมืองออสโล-ศาลาว่าการเมืองออสโล-เรือส าราญ DFDS                    (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล 
เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วยเ์ป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว 
ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพของ
ธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์เต็มไปดว้ยทุ่งหญ้าเขียวขจีใน
บรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดเินเวีย    

เทีย่ง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง
ออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่
บริเวณริมแม่น า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงาม  ริมออสโลฟยอรด์ ได้เวลาน าท่านสู่
ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 
คืน เพ่ือความสะดวกในการเดนิทางของทา่น  

16.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือส าราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 
ภายในเรือส าราญท่านจะได้
พบกับบรรยากาศน่าต่ืนเต้น 
นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะได้ท าให้
ท่านได้รับความเพลิดเพลิน
ตลอดเวลาท่ีอยู่บนเรือส าราญ
ล า นี ้  อ า ทิ เ ช่ น  ดิ ส โ ก้ เ ธ ค 
ส าหรับผู้ท่ี มีใจรักการเต้นร  า
และแสงสี บาร ์ส าหรบัผูท่ี้มีใจ
รกัการด่ืม รา้นสินคา้ปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซือ้สินคา้ไดอ้ย่างจใุจโดยไม่ตอ้ง
เรง่รีบใด ซึ่งสินคา้ท่ีท่านจะไดพ้บเป็น สินคา้ท่ีปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เช่น น า้หอมย่ีหอ้
ดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย 
นอกจากนีย้ังมีรา้นขาย เสือ้ผ้าแฟชั่นท่ีมีช่ือเสียงให้ท่านไดเ้ลือกซือ้อย่างจุใจ ส าหรับ
นอ้งๆ หนูๆ  พลาดไมไ่ดส้  าหรบัช็อคโกแลตท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ  
พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ หลงัจากนัน้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 



 
 
 
 

 

วนัที่แปด โคเปนเฮเก้น-อมาเลยีนบอร์ก-สวนสนุกทิโวล-ีถนนสตรอยก์           (B/L/D) 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝ่ังกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ พระราชวังอมาเลียนบอรก์ (Amalienborg Palace) เป็นท่ี
ประทบัของราชวงคเ์ดนมารก์นบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร์็อคโคโค ตรงกลาง
มีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 4 ปีกดา้นหนึ่งของพระราชวงัเป็นพิพิธภณัฑ์
หอ้งหบัตา่งๆ ท่ีเคยเป็นพ านกัของราชวงศใ์นชว่งปี ค.ศ. 1863-1947 

เทีย่ง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทโรเซนบอรก์ 
พระราชวงัฤดรูอ้นใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน้ เป็นพระราชวงัท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี 
โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวังโรเซนเบิรก์นั้นไดร้ับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรม
รูปแบบเรอเนสซองส ์ซึ่งไฮไลทส์  าคญัในการเขา้ชมคือการชมเครื่องราชกกธุภณัฑ ์(The 
Crown Jewels) ของราชวงศเ์ดนมารก์ ซึ่งเป็นสมบตัิล  า้ค่าท่ีสุดท่ีจดัแสดงอยู่ท่ีน่ี  น  า
ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน วอลค์กิง้สตรีท หรือ ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสดุใน
โลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั
รา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส,พอรซ์เลน เป็นตน้ 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Scandic Falkoner หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่เก้า ลติเติ้ลเมอร์เมด-น ้าพุเกฟิออน-สนามบิน-ดูไบ                                (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านถ่ายรูปคูก่บั ลิตเติล้เมอรเ์มด 
เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง 
ซึ่งยังคงนั่งเศรา้รอเจา้ชายตาม
เนือ้เรื่องในเทพนิยายอนัลือ  ลั่น
ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส ์
คริสเ ตียน แอนเดอร์สัน โดย
ไดร้บัการสนบัสนุนจาก บริเวอร ์
จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคารล์
สเบริก์ น าทา่นถ่ายรูป น ้าพุเกฟิ



 
 
 
 

 

ออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีรว่มสรา้งเกาะซีแลนดข์ึน้มา ไดเ้วลาอนัสมควรน า
ทา่นสูส่นามบนิ 

15.35 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK152 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
23.55 น. เดนิทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 

วนัที่สิบ สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)  

03.45 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เท่ียวบนิท่ี EK 376 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
13.20 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
               

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

มีนาคม 2566 15-24 มี.ค. 99,900 15,000 

เมษายน 2566 

11-20 เม.ย. (สงกรานต์) 109,900 15,000 
6-15 เม.ย.  

26 เม.ย.-5 พ.ค.  
27 เม.ย.-6 พ.ค.  

99,900 15,000 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท หลงัจำกท ำกำรจองใน 3 วนัท ำกำร พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง

ท่ีมีอำยเุหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรมกำรเดินทำง 
2. ช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทำง หำกไม่มีกำรช ำระเขำ้มำถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำร

เดินทำง และไม่สำมำรถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทรำบผลวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขออนุญำตเกบ็ค่ำทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตำมท่ีก ำหนด) 

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ หรือตัว๋โดยสำรอ่ืนๆในกำรเดินทำง
เพื่อมำท ำกำรยืน่วีซ่ำ หรือในวนัเดินทำงไป-กลบัจำกสนำมบิน กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดำว ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2-3 ท่ำน/หอ้ง) 
 ท่ีพกับนเรือส ำรำญ (หอ้งพกัแบบ OUTSIDE CABIN) 
 ค่ำธรรมเนียมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำเชงเกน้ (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงประเทศไทย) 
 ค่ำอำหำรและค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรกำรเดินทำง 
 ค่ำรถปรับอำกำศ บริกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรกำรท่องเท่ียว 
 หวัหนำ้ทวัร์เดินทำงพร้อมคณะเดินทำงจำกประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริกำรตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงตำมกฎหมำยก ำหนด (ตำมเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
 อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรท ำหนงัสือเดินทำงและวซ่ีำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวต่ำงๆ ท่ี เ กิดข้ึนระหว่ำงกำรเดินทำง อำทิเช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำ เดินทำงท่ี

นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ ค่ำมินิบำร์ ค่ำบริกำรซกัรีด หรือ ค่ำเกิดควำมเสียหำยต่ำงๆภำยในหอ้งพกั 
เป็นตน้ 

 ค่ำส่วนเกินของน ้ำหนกักระเป๋ำ สำยกำรบินอนุญำตใหโ้หลดสัมภำระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่ำน 
 ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 8 วนั = 16 ยโูร ) 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 10 วนั = 1,000 บำท 

 



 
 
 
 

 

ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสำรอ่ืนๆ มิฉะนั้นทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลกิการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด  (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวซ่ีำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนมดัจ า 50% (ทำงบริษทัฯ ขอเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่ำวซ่ีำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทำงบริษทัจะท ำกำรเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำรยืน่วซ่ีำ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 ท่ำน และยนิดีคืนเงินค่ำมดัจ ำใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีกำรยืน่วีซ่ำ และท่ำนไดรั้บกำร
อนุมติัวซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัขอเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรท่ีเกิดข้ึนจริง และท่ำนสำมำรถน ำวีซ่ำ
น้ีไปใชไ้ด ้หำกวซ่ีำนั้นยงัไม่หมดอำย)ุ 

2. หำกท่ำนสละสิทธ์ิในกำรไม่ใช้บริกำรใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออก
ประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ำมโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรแยกวนัเดินทำงกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจำ้หน้ำท่ีเพื่อสอบถำมรำคำอีกคร้ัง 
และกำรจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทำง เป็นกำรจดักำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้



 
 
 
 

 

ส ำหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีสำย
กำรบินก ำหนด เช่น ตอ้งสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไม่มีปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ ำนำจในกำรให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ท่ี
สำยกำรบินตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

4. กำรพิจำรณำผลวีซ่ำ เป็นอ ำนำจกำรตดัสินใจของสถำนทูตเท่ำนั้น ทำงบริษทัเป็นเพียงผูใ้หบ้ริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกในยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น และหำกท่ำนถูกปฏิเสรธวีซ่ำ ทำงสถำนทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้รำบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศท่ีสำมำรถปรับควบคุมควำมเยน็ไดภ้ำยในหอ้งพกั 
เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศหนำวเยน็เกือบทั้งปี และส ำหรับหอ้งหกัแบบ TRIPPLE ROOM บำงโรงแรม
อำจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่ำนได้มีกำรช ำระเงินแลว้ ไม่ว่ำจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆท่ีทำงบริษทัฯไดก้  ำหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอำยแุละมีอำยเุหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรม
กำรเดินทำง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวคัซีน ครบ 2 เขม็โดยสำมำรถโหลดจำก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ  ำนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขำว (ขนำดตำมรูปตวัอยำ่ง) ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นกำร
ยืน่วีซ่ำมำก่อนหนำ้น้ี สถำนทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่ำย จะตอ้งเห็นหนำ้ ใบหูและดวงตำชดัเจน 
หำ้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในกำรถ่ำยรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบำ้น / บตัรประชำชน / สูติบตัร (ส ำหรับเด็กอำยุต  ่ำกว่ำ 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยำ่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถำ้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจำกหน่วยงำนหรือบริษทัท่ีท่ำนท ำงำนอยู ่(ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นำมสกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีำ 



 
 
 
 

 

ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำนของตนเอง (ฉบบัภำษำองักฤษ) โดยระบุช่ือ
ตวัเอง ลกัษณะงำนท่ีท ำ รำยไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภำษำองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
กำรคำ้ พร้อมแปลภำษำองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสำรรับรองกำรเป็นนักเรียน-นักศึกษำ ฉบบัจริงท่ีออกจำก
สถำบนักำรศึกษำ (ฉบบัภำษำองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมำไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีำ 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ ำและมีเงินคงเหลืออยำ่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ควำมเหมำะสมในกำรเดินทำงและกำรพิจำรณำวซ่ีำ 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภำษำองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทำงตรงตำมหน้ำพำสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่ำใชจ่้ำยใหก้นัตอ้งมีควำมสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สำมีออกเงินให้ภรรยำ พร้อมเขียนจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย SPONSOR LETTER 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี) 

8. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะตอ้งท ำจดหมำยยนิยอม 
โดยท่ีบิดำ, มำรดำ และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงควำมจ ำนงคใ์นกำรอนุญำตใหบุ้ตรเดินทำงไปกบัอีก
ท่ำนหน่ึงได ้ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมำยยืน่วซ่ีำ ผูป้กครองตอ้งมำเซ็นต์
เอกสำรดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีำ 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณำกรอกแบบฟอร์มดำ้นล่ำงใหค้รบถว้นและตรงตำมควำมจริง เพรำะขอ้มูล
ท่ีท่ำนไดใ้หม้ำ จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีำและมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำ 

10. กำรยืน่วซ่ีำนั้น ผูเ้ดินทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำนก่อนเท่ำนั้น ถึงสำมำรถด ำเนินกำร
ขั้นตอนกำรจองคิวและยืน่วซ่ีำได ้

11. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าทีอ่าจจะมกีารอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 

 
 



 
 
 
 

 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 
 
 
 

 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


