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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรงุโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)  
22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเช็คอนิ จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
วนัที ่2 กรงุโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - เทีย่วชมเมอืง - ลติเตลิเมอรเ์มด - พระราชวงัอมาเลยีน

บอรก์ - ปราสาทโรเซนบอรก์ - ลอ่งเรอืส าราญ  DFDS (Overnight Cruise) 
01.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 950 
07.40 น. ถงึกรงุโคเปนเฮเกน้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร แลว้ 

รถโคช้น าคณะไปชมเดอะลติเติล้เมอรเ์มด รปูปั้นเงอืกนอ้ยสรา้งดว้ยส ารดิ น่ังอยูบ่นกอ้นหนิ 
มขีนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร รมิอา่วโคเปนเฮเกน้ เป็นจดุทอ่งเทีย่วส าคัญแหง่หนึง่ของ
เมอืง สรา้งขึน้โดยศลิปินชาวเดนมารก์ โดยผูว้่าจา้งไดร้ับอทิธพิลจากนทิานของฮันส ์ครสิเตยีน 
แอนเดอรเ์ซน รปูป้ันแลว้เสร็จถกูน าไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 จากนัน้ไปชมน า้พุเกฟิออน 
เทพธดิาผูเ้สยีสละกบับตุรชายทีร่ว่มสรา้งเกาะซแีลนดข์ึน้มา เทีย่วชมเมอืงผ่านชมรัฐสภา, ซติี้
ฮอลล,์ นวิเฮา้ส ์ เขตยา่นทา่เรอืทีม่อีาคารบา้นเรอืนตัง้แตย่คุครสิต ์ ศตวรรษที ่ 17 เรยีงราย ใจ
กลางเมอืงมสีวนสนุกทโิวล ี สวนสนุกทีเ่กา่แกต่ัง้แตปี่ 1843 ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่
บันเทงิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก น าทา่นชมพระราชวังอมาเลยีนบอรก์ (จากดา้นนอก) ที่
ประทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์ โดยมกีารด์ทหารรักษาพระองคป์ระจ าอยูใ่นแตล่ะ
จดุ จากนัน้ไปชมปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในสไตลแ์บบดัชต ์– เรอเนสซองส ์อายเุกา่แกก่วา่ 
400 ปี น าชมรอยัลคอลเลคชัน่ ทีเ่ก็บเครือ่งประดบัมคีา่ของราชวงศเ์ดนมารก์ มาตัง้แตป่ลาย
ครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 อาท ิมหามงกฎุ, เครือ่งประดบัทีท่ าจากเพชรและอัญมณีตา่งๆ ของแตล่ะ
ราชวงศ ์นับเป็นสมบัตลิ ้าคา่ของประเทศเดนมารก์ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.30 น. อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
15.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS (Overnight Cruise) ทีพ่รั่งพรอ้มไปดว้ยรา้น

ขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรับ
คา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) 

17.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรอืส าราญ 
 น าคณะพกับนเรอืส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)  

/ หอ้งพกัคู ่แบบ SEASIDE CABIN 
วนัที ่3 เทีย่วกรงุออสโล (นอรเ์วย)์ - สวนวกิเกอแลนด ์- พพิธิภณัฑไ์วกิง้ - ฟลอม ภมูภิาคฟ

ยอรด์ 
07.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้  สมัผัสอากาศอันแสนบรสิทุธิบ์นชัน้ดาดฟ้าของเรอืระหวา่งเสน้ทางเรอื

ส าราญ ผ่านออสโลฟยอรด์ทีง่ดงามตามธรรมชาต ิ พรอ้มรับประทานอาหารเชา้แบบ
สแกนดเินเวยีนทีภั่ตตาคารบนเรอืส าราญ 

09.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ กรงุออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ รถโคช้รอรับน าทา่นเทีย่วชม
กรงุออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองส ์
สรา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอทุยานฟร็อกเนอร ์ ทีม่ปีระตมิากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยูส่ภาพ
ชวีติและการดิน้รนตอ่สูข้องมนุษยช์าต ิ ซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดัง กสุตาฟ วเิกอแลนด ์
แลว้กลับเขา้สูเ่ขตใจกลางเมอืง น าคณะเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ จัดแสดงเกีย่วกบั
เรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้ในยคุครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้
ยังจัดแสดงเกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติประจ าวันทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟลอม ในเขตภมูภิาคซองกฟ์ยอรด์ ผา่นหมูบ่า้นชนบททีม่คีวามส าคัญใน

ดา้นศนูยก์ฬีาฤดหูนาวของยโุรปเหนือ ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิ ทัศนข์องล าธารทีก่ดั
เซาะหบุเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ ่เขา้สูเ่ขตเมอืง     ฟลอม ใกลก้บั ฟยอรด์ Aurland ทีม่ภีมู ิ
ทัศนง์ดงามสดุสายตา 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่4 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนตกิ - เบอรเ์กน้ - ชมววิยอดเขาฟลอยเอน่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 
08.30 น. น าคณะน่ังรถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายโรแมนตกิ (FLAMSBANA) สูม่รีด์าลเพยีง 55 นาท ีมรี์
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ดาลเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยูบ่นความสงู 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล
ใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ทีม่ภีมูทิัศนง์ดงามสดุสายตา ทีค่ณุจะไดช้มปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิจากการละลายของธารน ้าแข็งปกคลมุเหนือพืน้ดนิ ภาพของหมิะทีป่ก
คลมุอยูบ่นยอดเขา เสน้ทางรถไฟจะผา่นอโุมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหบุเขาและแมน่ ้า และ
จอดใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกับน ้าตก Kjosfossen ทีง่ดงามตลอดฤดใูบไมผ้ลจินถงึฤดรูอ้น 
ตลอดจนภมูทิศันอ์ันงดงามของฟยอรด์ทีม่อียูม่ากมาย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. รถโคช้รอรับทา่นแลว้เดนิทางสูเ่บอรเ์กน้ เมอืงใหญอ่ันดับสองไดร้ับยกยอ่งวา่เป็น "เมอืงแหง่

วัฒนธรรม" และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ตัวเมอืงเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนเกา่แกอ่ายุ
กวา่ 1,000 ปี ปัจจบุันมปีระชากรอาศัยอยู ่ 225,000 คน สถานทีส่วยงามทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลก และมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม จนไดร้ับการบันทกึภาพมากทีส่ดุ 
น าคณะน่ังรถรางขึน้สูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล เพือ่ใหท้า่น
ไดช้มววิทวิทัศนข์องเมอืง อันเป็นภาพบรรยากาศทีง่ดงามไมค่วรพลาด 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL NORGE  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่5 เบอรเ์กน้ - โวส - ฟลอม - ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ - กูด๊วาเกน้ - เกโล ่
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 
08.00 น. เทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมอืงในฝันทีแ่สนน่ารัก เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญของนอรเ์วย์

มาตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่ 13 เมอืงน้ีลอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรอืทีย่าวถงึ 10 กโิลเมตร 
เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่อันเป็นทีต่ัง้ของ Fish Market และ Bryggen ทีย่ังคงอนุรักษ์อาคารไมท้ีม่ี
อายเุกอืบ 300 ปี ซึง่เป็นตัวอยา่งการกอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ จนไดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) แลว้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ยา่นถนนคนเดนิ ทีถ่กูสรา้งให ้
เดนิไดอ้ยา่งสะดวก และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. รถโคช้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงโวส (Voss) ในเขตภมูภิาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์ มหัศจรรยค์วาม

งามแหง่ธรรมชาตใินฤดทูีแ่ตกตา่ง เสน้ทางทอ่งเทีย่วอันดับหนึง่จากฟลอมสบ์านาสูซ่องนฟ์
ยอรด์ น าคณะลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ทีส่วยงามทีส่ดุในนอรเ์วย ์ มคีวามยาวถงึ 204 
กโิลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผน่ดนิ โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกดั
เซาะแผน่ดนิของธารน ้าแข็งเมือ่หลายลา้นปีกอ่น (ลอ่งเรอื 2 ชัว่โมง) สูเ่มอืงกูด๊วาเกน้ รถโคช้
รอรับเดนิทางสูเ่มอืงเกโล ่ (Geilo) ในเขตภมูภิาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์ ตลอดเสน้ทางทา่นจะได ้
เห็นววิทวิทัศนข์องล าธารทีก่ดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมูบ่า้น ชนบท สูเ่มอืงทีม่ี
ประชากรอาศัยอยูเ่พยีง 2,000 คน แตม่ทีรัพยากรทางธรรมชาต ิ อาท ิ เหล็ก, โลหะอยูเ่ป็น
จ านวนมาก อกีทัง้ยังมคีวามส าคัญในดา้นศนูยก์ฬีาฤดหูนาวของยโุรปเหนืออกีดว้ย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพกั BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่6 เกโล ่- กรงุออสโล - ชอ้ปป้ิงถนนคารล์ โจฮนัเกท - บนิสูก่รุงเฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 
09.00 น. รถโคช้น าคณะออกเดนิทางกลับสูก่รงุออสโล เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังออสโลฟยอรด์ เขตทา่เรอื

คกึคกัไปดว้ยผูค้นและนักทอ่งเทีย่ว 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วยา่นถนนคนเดนิคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดนิและยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ี

ชือ่เสยีงของออสโล   
 ออกเดนิทางสูส่นามบนิการเ์ดอมอน ์เพือ่เตรยีมเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิ
 เดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยสายการบนิภายในประเทศ 
 ถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์รถโคช้รอรับน าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพกั HOLIDAY INN HOTEL HELSINKI **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่7 กรงุเฮลซงิก ิ- เทีย่วชมเมอิง - ชอ้ปป้ิง - ลอ่งเรอืส าราญ SILJA LINE (Overnight 

Cruise)  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 
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09.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมอืงเริม่จากตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ทีม่ชี ือ่เสยีงนอกจากจะ
เป็นตลาดยา่นใจกลางเมอืงทีข่ายของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว แหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหาร 
ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นทีต่ัง้สถานทีส่ าคัญ อาท ิท าเนียบประธานาธบิด ีศาลากลางและ
โบสถ ์ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย แลว้น าเขา้ชม Rock Church 
โบสถซ์ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้ง ตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรเูธอรันทีส่รา้ง
อยูภ่ายในหนิขนาดใหญม่กีารตกแตง่แบบทันสมัยพรอ้มระบบเสยีงทีด่ ีตอ่จากนัน้เยีย่มชมมหา
วหิารอสุเพนสเก ้  ของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อดอกซ ์ ทีง่ดงามดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบรัสเซยี จากนัน้พาชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระ
เจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวหิารใหญน่กิายรเูธอรัน เทีย่วชมสวนสาธารณะเวลล ์  ดา้นในเป็น
อนุสาวรยีซ์เิบลอิซุ คตีกวเีอกชาวฟินนผ์ูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. น าทา่นสูย่า่นจตัรุสัใจกลางเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงหรอืชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
15.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ทีพ่รั่ง

พรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  / 
(กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) 

17.00 น. เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน  
20.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรอืส าราญ 
 น าคณะพกับนเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู ่

แบบ SEASIDE CABIN 
วนัที ่8 เทีย่วกรงุสต็อกโฮลม์ (สวเีดน) - ซติ ีฮ้อลล ์- พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - ชอ้ปป้ิง 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีภั่ตตาคารบนเรอืส ารารญ 
09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ กรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงประเทศสวเีดน รถโคช้รอรบัน าทา่นเขา้ชมซติี้

ฮอลล ์หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน 
คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้ง
เสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วันที ่ 10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผู ้
ไดร้ับรางวัลโนเบลในหอ้งบลฮูอลล ์ ทีด่ดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสริต์ฮอลล ์ เพือ่รองรับ
แขกเหรือ่กวา่ 1,300 คน มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่ 17 เน่ืองจาก

สามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซ็นต ์ และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรปู
แกะสลกันับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก เรอืล าน้ีถกูจัดแสดงไวใ้นพพิธิภัณฑท์ีส่รา้งขึน้เพือ่แสดงเรอืล าน้ีใน
กรงุสตอกโฮลม์ ซึง่ประกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอืล าน้ี  9 นทิรรศการ ยังมี
ภาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซา ซึง่คณุสามารถรับชมได ้ 16 ภาษา พพิธิภัณฑแ์หง่น้ีดงึดดู
นักทอ่งเทีย่วไดม้ากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชม
เมอืงยา่นวอลค์กิง้สตรทีอนัทันสมัย หรอืชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพกั RADISSON STOCKHOLM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่9 เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่แกมลา่สแตน - สนามบนิกรงุสต็อกโฮลม์ - เดนิทางกลบั

กรงุเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 
09.00 น น าคณะเทีย่วชมกรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรม์าตัง้แตค่รัง้ศตวรรษที ่ 13 ศลิปะและ

สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบา้นเมอืง ตกึรามบา้นชอ่ง 
รวมทัง้ปราสาทราชวัง ตัง้อยูร่มิน ้าและตามเนนิสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุ
แหง่หนึง่ในโลก น าทา่นชมเมอืงทีจ่ดุชมววิ แลว้ผา่นชมแกมลา่สแตนเมอืงเกา่แกท่ีสุ่ดและ
สวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุันยังทิง้รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยคุกลาง และยังเป็นทีต่ัง้
ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุม่อาคารพพิธิภัณฑ ์

11.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุสต็อกโฮลม์ เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
14.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 963 (เครือ่งแวะพักทีภ่เูก็ต) 
วนัที ่10 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 
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10.05 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
หมายเหต ุ     ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, 
จองทีพ่กั, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิ
เทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, 
ภัยพบิัต,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยัง
จดุหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทัวร ์ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เกดิขึน้
นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-
11 

With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL  

USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / 
CHD 

03-12 มถินุายน 2565 

134,000.- 120,600.- 107,000.- 
19,000.

- 
15,000.

- 
-25,500.- 
-18,000.- 

08-17 กรกฎาคม 2565 
22-31 กรกฎาคม 2565 
05-14 สงิหาคม 2565 
02-11 กนัยายน 2565 
14-23 ตลุาคม 2565 

คา่ทัวรร์วม :    
➢ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วันที ่01 มกราคม 2565 
➢ คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป & สแกนดเินเวยี ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ
➢ คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double **กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้   
➢ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 
➢ คา่ทปิพนักงานขับรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอัตรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วัน 
➢ คา่ธรรมเนียมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้) 
➢ คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. AIG แบบ Travel Plan คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ

ส าหรับผูเ้อาประกนัภัยอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท และคา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 2,000,000 บาท ทัง้น้ีครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิ
จากโรคประจ าตัว 

➢ คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่
ในความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

➢ ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และสามารถ
ถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตให ้
โหลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอื
ขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่
อาจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 
o คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบเสร็จรับเงนิ 
o คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ (ตามความพงึพอใจของทา่น) 
o คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
o คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพัก คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้
จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผู ้
เดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 1 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และ
กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันที่
ก าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 
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• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปน้ี 
• เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
• ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 
• ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
• ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 
• บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ืม่สรุาบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ ทีม่รีะบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่ว
ได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  **คนืเงนิมัดจ า** 

โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หัก 50% ของคา่ทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน หัก 100% ของคา่ทัวร ์
หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้ โดยสามารถ
ยืน่ขอวซีา่ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ 
และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของตั๋วที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดร้ับการพจิารณาอนุมัติ
วซีา่ ไมว่่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิ
พรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไม่
แน่ใจวา่จะไดร้ับการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว 
ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 
บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถ
รับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดังน้ี การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ 
การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีร่ะบุ
ความรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ ทัง้น้ีจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้ห ้
ไดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อัน
เน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่น
ช าระมาแลว้ 
การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% , 
ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร ์ , ลฟุฮันซา่ , สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน ์, สงิคโปรแ์อร์
ไลน ์  ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมด
เป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภัยและคา่ธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge 
/ Tax YQ) 
คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที ่1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ
ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันที่
ออกตั๋ว 
สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม
นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของ
สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่
เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีาร
คนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชม
จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 



  

โปรแกรมทวัรส์แกนดเินเวยี ฟยอรด์ (TG) 10วนั 7คนื  - รหสัทวัร ์EU1322134 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 
5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศนอรเ์วย ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนั (ไมร่วมวนัท าการ) 
ตัง้แตวั่นที ่14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุม่แชงเกน้ จะเริม่เก็บขอ้มลูทางกายภาพของผู ้
เดนิทางโดยการเก็บขอ้มลู ภาพถา่ยดจิติอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มอื 10 นิว้ ทีเ่รยีกวา่  ไบโอ
เมตรกิซ ์ ซึง่ขอ้มลูของผูส้มัคร จะถกูบันทกึไวใ้นระบบฐานขอ้มลูเกีย่วกบัวซีา่ VIS เป็นระยะเวลา 5 

ปี  ผูส้มัครทกุทา่นจงึตอ้งเดนิทางมายังศนูยร์ับยืน่วซีา่ดว้ยตัวเองตามเวลานัดหมาย 
➢ พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่

วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การ
อนุมัตวิซีา่ 

➢ รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว  
➢ ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนา

ทะเบยีนสมรส , หยา่ / ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  
➢ หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบุัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทน้ีและชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่
เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

➢ กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์ และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัด
ไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 
เดอืน 

➢ หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร  บัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจบุัน ควร
เลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะ
การเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีที่
เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยใน
ครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมร่ับบัญชกีระแสรายวัน*** 

➢ กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด
นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความ
รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาท างานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ดัการ
เดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 

➢ กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิ   
➢ กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมาย

ยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบั
อกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

➢ การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธ   วซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอ
ยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

➢ กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้
สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนาม
ของบรษัิทฯ  

➢ ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวี
ซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทั ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


