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B2B ARN-TG004
ESSENCE OF SCANDINAVIA

สวีเดน นอรเวย เดนมารค 10 วัน 7 คืน

HILIGHT

· นําทานบินตรงสูกรุงสต็อกโฮลม ประเทศ

สวีเดน ทองเท่ียวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง

· ชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall)

สถานท่ีเลี้ยงรับรองผู ได รับรางวัลโนเบล

(Nobel Prize)

· เปล่ียนประสบการณการเดินทางดวยรถไฟ

สายโรแมนติก Flamsbana

· สัมผัสบรรยากาศลองเรือชมความงามของ

ซองฟยอรด (Sognefjord)

· น่ังรถรางไฟฟา  Floibanen เ พ่ือไปชม

ทิว ทัศน อันงดงามบนยอดเข าฟลอเยน

โดยสายการบินไทย[TG]

เดินทาง: กรกฎาคม – ธันวาคม 62

ราคาเร่ิมตนเพียง 59,900.-
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โปรแกรมการเดนิทาง

วันท่ี 1 กรุงเทพ

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 เคานเตอร D สายการบิน

ไทย พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา – ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม

01.10 น. ออกเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 960

*** คณะเดินทางต้ังแต วันท่ี 01 พ.ย.62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. และไปถึงสตอกโฮลมเวลา

06.55 น.***

07.00 น. ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม ประเทศ

สวีเดน (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมงในวันท่ี 28 ตุลาคม 2561)

นําทานผานพธีิตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานชมกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ

แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนาม

วา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะทีโ่อบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea)

ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก กรุง

สตอกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีต้ังอยูบนพ้ืนนํ้า มีสถานท่ีสําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,

พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหารดานหนาของลาน

จัตุรัสกวาง เปนตน จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือท่ีถูกกูขึ้นมาใน

ศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับ

ประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิน้ เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่

สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการท่ีเก่ียวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยัง

มีภาพยนตรเก่ียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภัณฑใน

สแกนดเินเวีย

(กรณีพพิิธภัณฑเรือวาซา ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคนืเงินทานละ 500 บาท) (กรณี

ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคนืเงินทานละ 500 บาท)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน

บาย นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall) ซ่ึงใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ

ดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สราง

เสรจ็สมบรูณในป 1911 และทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัล

โนเบล (Nobel Prize) นําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวงให

ทานไดถายรูปที่ระลึก

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมอืง

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN PLUS หรือเทียบเทา
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วันท่ี 3 สต็อกโฮลม – คาลสตัท – ออสโล

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม

ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สราง

เมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad

ท่ีน่ีมีโบสถใหญของเมือง สรางข้ึนเม่ือป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพาน

หิน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน

บาย ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึ่งเปนเมืองหลวงท่ีมีคาครองชีพสูงที่สุดใน

โลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพ

ธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมอืง

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THON HOTEL ARENA หรือเทียบเทา

วันท่ี 4 ออสโล – เกียรโล – เบอรเกน

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองเกียรโล (Geilo) เมืองแหงสกีรีสอรทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแหงกลาเซียร

ท่ีมีช่ือเสียงของนอรเวยล

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมอืง

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเบอรเกน (Bergen) เมืองเบอรเกนเมืองในฝนท่ีแสนนารัก เปนเมืองทาที่

สําคัญของนอรเวยมาตั้งแตคริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ลอมรอบดวยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือที่ยาวถึง 10

กโิลเมตร

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THON HOTEL BERGEN หรือเทียบเทา

วันท่ี 5 เบอรเกน – รถรางไฟฟาชมวิว – อุลวิค

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ชมอาคารไมหนาอาว Bryggen ซ่ึงไดรับการอนุรักษ จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก และปจจุบัน

ไดรับการรักษาสภาพไวไดอยางดียิ่ง แลวนําทานไปยังสถานี Floibanen เพื่อใหทานไดสัมผัส

ประสบการณใหม  โดยนั่งรถรางไฟฟา Floibanen เพ่ือไปชมทิวทัศนอันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน

(Mount Floyen) ซ่ึงสูงถึง 320 เมตร จากระดับนํ้าทะเล  ทานจะไดชมความงามของกรุงเบอรเกน ท่ีต้ัง

อยูบนปากฟยอรดนอรเวย ซึ่งเปนปลายทางเสนทางสายฟยอรดอันงดงามที่สุด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมอืง
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บาย นําทานเดนิทางสูเมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆตั้งอยูริมฮารดแดงเกอรฟยอรดอันงดงาม

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาพ้ืนเมือง

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MYRKDALEN  HOTELหรือเทียบเทา

วันท่ี 6 อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม – ไมดรัล – ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด –

เมืองกอล

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองฟลัม ใหทานสัมผัสประสบการณ น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World

famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World

นับเปนเสนทางรถไฟสายท่ีโรแมนติกท่ีสุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท่ีเจาะทะลุภูเขา ผานทะเลสาบ แมนํ้า

และนํ้าตกเหนือคณานับท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุงสูสถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยกลางของ

รถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศน

งดงามสุดสายตา ที่ทานจะไดชมปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็ง

ปกคลุมเหนือพื้นดิน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บาย จากน้ันเปลีย่นบรรยากาศใหทานลองเรือชมความงามของซองฟยอรด (Sognefjord) มุงหนาสูเมืองกุด

วานเกน (Gudvangen) ซ่ึงฟยอรดน้ีนอกจากจะไดรับการจัดอันดับเปนมรดกโลกแลว ยังไดรับการขนาน

นามวาเปนฟยอรดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ชวงที่

ไดรับการยกยองวาสวยท่ีสุดคือ NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธาร

นํ้าตกนับรอยสาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแผน

ธารนํ้าแข็งในยุคนํ้าแข็งเม่ือหลายลานปกอน ในโลกน้ีมีไมก่ีประเทศที่มีฟยอรด แตฟยอรดที่ไดชื่อวาสวย

ที่สุดในโลกคือฟยอรดในประเทศนอรเวย ซึ่งชองฟยอรดแหงนี้ไดชื่อวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน  จากนั้นนํา

ทานเดินทางสูเมืองกอล (Gol)

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมอืง

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก STOREFJELL RESORT หรือเทียบเทา

(เพื่อความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป)

วันท่ี 7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ – ลองเรือ DFDS

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
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ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) เพ่ือชมอุทยานฟรอกเนอร (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ

ปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และ

ทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนท่ีต้ังของรูปแกะสลัก

ช้ินโบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดยีว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมอืง (ขาหมูเยอรมัน)

บาย จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ (พิพิธภัณฑจะปดใหเขาชมในชวงเทศกาลปใหม ทาง

บริษัทขอคืนเงินให ทานละ 250 บาท) จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงท่ีสรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9

โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียงัจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันท่ีมีอายุเกาแก

กวา 1,000 ป เปนตํานานของชาวไวก้ิงเรือถือเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเรือท้ังในเร่ืองของการ

รบทําการคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุด

15.00 น. นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอมไปดวยรานขาย

ของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1

คืน เพื่อความสะดวกของทาน)

16.30 น. ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark)

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารบนเรอื

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ SEA VIEW ในกรณี

ที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองท่ีไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืน

คาใชจายใหทานละ700 บาท)

วันท่ี 8 โคเปนเฮเกน –  ลิตเติล้เมอรเมด – น้าํพุแหงราชินีเกฟออน – พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปง

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นําทานเที่ยวชมเมือง

โคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงือกนอย(Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือ

ขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู ชมน้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain)  มี

ตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลง

รางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพ้ืนดินข้ึนมาจากใตนํ้า ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน

บาย นําเท่ียวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่ประทับในฤดูหนาว

ของราชวงศแหงเดนมารกนับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค และจะมีการเปล่ียนทหารยาม

หนาวังทุกวันตอนเท่ียงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยูที่น่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัส

ซิตี้ฮอลล (City Hall) จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผสับรรยากาศครึกครื้นของใจ
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กลางเมือง ชอปปงสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปง ที่ยาวท่ีสุดในโลก เริ่มจาก

ศาลาวาการเมืองไปส้ินสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมช่ือดัง อาทิ  Louis Vuitton,

Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก LAUTRUPPARK หรือเทียบเทา

วันท่ี 9 ปราสาทโรเซนบอรก –  สนามบิน

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg Castle) เปนปราสาทที่สราง

ขึ้นในสมัยศตวรรษที ่17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือสรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 นอกจากความ

งามของภายนอกแลวภายในปราสามแหงน้ียังเปนท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

ของราชวงศเดนมารคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอีกดวย

10.30 น. นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก

ซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

14.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG951

*** คณะเดนิทางออก ตั้งแตวันท่ี 01 พ.ย.62 ออกเดินทางเวลา 13.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.20

น.***

วันที่ 10 กรุงเทพ

06.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
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โปรแกรม :  ESSENCE OF SCANDINAVIA

สวีเดน นอรเวย เดนมารค 10 วัน 7 คืน

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ 2-

3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป

 [มีเตียง]
พักกับผูใหญ

 1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป

[มีเตียง]
พักกับผูใหญ

2 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง7ป
[ไมมีเตียง]

พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

04 ก.ค. – 13 ก.ค. 62 82,900 82,900 82,900 82,900 54,900 15,500

05 ก.ย. – 14 ก.ย. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900

13 ก.ย. – 22 ก.ย. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900

11 ต.ค. – 20 ต.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900

18 ต.ค. – 27 ต.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900

01-10 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,900

21-30 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,900

01–10 ธ.ค. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 51,900 11,900

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล**

เง่ือนไขการใหบริการ

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีนัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซา

           ภายใน  3 วันนบัจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทัวรโดย

           อัตโนมัติ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดนิทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัที

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่

           กอนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม

           รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและ

           ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทาง

          เจาหนาท่ี

6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม

          สะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแล

          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล
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            คณะทวัรทัง้หมด

อัตราคาบริการน้ีรวม

1 คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู

ภายใตเง่ือนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามทีร่ะบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)

        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท

        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)

         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

         เพิ่มเตมิกับทางบรษัิทได **

         เบีย้ประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

         เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **

         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการน้ีไมรวม

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด

เกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการ

เดินทาง เปนตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง
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ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินจิของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดนิทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือ

วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ

พิจารณาอนุมัติวีซาได

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวซีาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

4. หนังสอืเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารอง

ขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรณุาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน

ประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปน

หนังสอืของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการ

เรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund

จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มี

รางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20

กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาที่เช็คอินเทานัน้

กรณยีกเลิกการเดินทาง

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด

5.     บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯ

กําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน
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6.    กรณเีจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน

ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ี

สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ

เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)

คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

9. กรณผูีเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิใน

การ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมทีพั่ก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ

หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพกัในเมืองเต็ม

    บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต

     และไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (นอรเวย)

*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) ***

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ**
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1. หนงัสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ

การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสอืเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา

นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณทีี่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู

ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทาง

สถานทตูตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือ

พาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไม

เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3.หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง

3.1 กรณผูีเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทัว่ไป  สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมี

ครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง

3.2 กรณเีปล่ียนบญัชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ท้ังเลมเกา –เลมใหม)

3.1 กรณผูีเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง

     3.1.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูรับรองคาใชจายให ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดนิ

บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือน

ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง

     3.1.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter)

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน**

4.หลักฐานการทาํงาน

- เจาของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรอืหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนา

ใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
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- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5.เอกสารสวนตวั

- สําเนาทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณเีด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนงัสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบั

ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณเีดก็ที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง

บุตรแตเพียงผูเดียว

***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย

ทั้งสองทาน

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเตมิไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศนอรเวย

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)

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

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….…………………………………

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………

6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….………………………

7. สัญชาตปิจจุบนั .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..

8. เพศ   ชาย         หญงิ

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

  หยา        แยกกนัอยู                      หมาย (คูสมรสเสยีชวิีต)

  อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว

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

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

11. ท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูขอ

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี…………………

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................อีเมล.....................................................

12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................

13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี………….……

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

            ไมเคย

     เคยได   ใชไดตัง้แตวันที่................................... ถึงวันที่...........................................

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี

                  ไมเคย        เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ).............................................
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**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

       กรุณาระบุช่ือ ......................................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    ………………………………………………..….

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ

   เช็คเดนิทาง      เงินสด

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ การอนุมัตวีิซาเปนดลุพินจิของทางสถานทตู ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเปนเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น


