รหัสโปรแกรม : 23021 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก (AY)

กำหนดการเดินทาง
วันทีห่ นึง่
สนามบินสุวรรณภูมิ-เฮลชิงกิ
18:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน
ฟินแอร์ (AY) เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21:30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดนโดยเที่ยวบินที่ AY114/AY801
*.*.*. น้ำหนัก 23 กก. เท่านั้น และท่านละ 1ชิน้ ขึ้นเครื่องได้อีก 7 กก. *.*.*
วันทีส่ อง
08:45 น.

ค่ำ
ที่พัก
วันทีส่ าม
เช้า
เที่ยง
บ่าย

เฮลชิงกิ-สต็อกโฮลม์ (สวีเดน)
**** แวะเปลี่ยนเครื่องบินทีส่ นามบินเฮลชิงกิ 0550-0745 ***
(เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว......นำท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่
มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึง่ ของโลกจนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอล
ติก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ...ชมความสวยงามของวิว
กรุงสต๊อกโฮล์ม ณ จุดชมวิว นำท่านช้อปปิ้งที่ถนนช้อปปิ้งสตรีท.....อิสระช้อป
ปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย....
นำท่าน ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง
333 ปี เรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเมื่อปี
ค.ศ. 1628 *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อ
หัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 20Euro.- *.*.*.
นำท่านอิสระถ่ายรูปด้านหน้ากับ CITY HALL หรือศาลาการเมือง
ทุกปีของวันที่ 10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่นี่
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
QUALITY AIRPORT HOTEL ARLANDA หรือเทียบเท่า
สต๊อกโฮล์ม-คาร์ลสตัท-ออสโล-โกล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (310 กม.) เมืองริมทะเลสาบ
แวนเนิรน์ ทีม่ ีชาวเมืองนอร์ดกิ ดั้งเดิมอาศัยมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) (221 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่ขอบด้าน
เหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของท้องทุ่งหญ้าอันเขียว
ขจี

ค่ำ

ที่พัก
วันทีส่ ี่
เช้า

นำท่าน ถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นำท่าน ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณจัด
แสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในสตวรรษที่ 9 *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวน
ติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 20 Euro.- *.*.*.
นำท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ที่มปี ระติมากรรมที่แสดงถึงคามเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้
ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด์ .นำท่าน ชมปราสาท AKERSHUS
นำชมกรุงออสโล นครที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืออำนาจ ผ่านชมนำเนียบรัฐบาล
พระบรมมหาราชวังของกษัตริย์นอร์เวย์..นำท่านชมศาลาว่า
การเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วย
ลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ รายล้อมไปด้วย
อาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด ...จากนั้น อิสระช้อปปิ้งอย่าง
จุใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็น
แหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นทีน่ ิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว
พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนีจ้ ะมีราคา
ค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึง่ …
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกล (GOL) เมืองแสนสวยล้อมรอบไปด้วยเขาที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์
เมืองแห่งปากประตูสู่ดนิ แดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศ และยังเป็น
เมืองที่ยังคงรักษาจารีตวัฒนธรรมรูปลักษณ์ดั้งเดิมของหมู่บ้านชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่
19..
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
STOREFJELL RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
โกล-ออสโล-ฟลัม-กูดวาเกน-เบอร์เกน-นัง่ กระเช้าชมวิวเมืองเบอร์เก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่ง
เป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งทีบ่ ริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่
เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็น
อย่างมาก…
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) ที่ได้ชื่อ
ว่าเป็น KING OF FJORD และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาใน
แผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชม
ความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวย
ราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ เนียรอยฟยอร์ด
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(NAEROYFJORD) เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด
(AURLANDSFJORD) เป็นฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ด
เป็นสาขาของ SONGNEFJORD ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุด และ
ยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์ โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ด ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟยอร์ดที่อยู่ห่างไกลที่สุด
และสวยงามทีสุดในฟยอร์ดสาขาของ SOGNEFJORD อีกทั้งยังเป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในนอรเวย์อีก
ด้วย ....เดินทางถึง เมืองกูดวาเกน (GUDVANGEN)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของนอร
เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า900 ปี
เป็นเมืองที่ได้รบั การสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษจนได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก นำท่าน นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบอร์เก้น..
*.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรือเทียบเท่า
เบอร์เกน-นัง่ รถไฟสายโรแมนติก-เกโล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร
โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนกับบรรยากาศแสนสบาย
ผ่านชมบริเวณท่าเรือ และBrygge อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน นัง่ รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม โดยสถานีไมร์ดาลเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง
รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล
ประมาณ 867 เมตร / เปลี่ยนขบวนรถไฟเป็นสาย ฟลอมส์บานา (FLAMSBANA)
เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกเลียบไป
ตามเส้นทางชมวิวแสนสวย ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันสวยงาม
ลัดเลาะไปตามไหล่เขา รถไฟจะจอดให้ท่าน ชม น้ำตก KJOSFOSS ซึ่งน้ำที่ไหล
ได้มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง …
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกโล (GEILO) (244 กม.) ทีต่ ั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของ
ธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วย
ผู้คนที่รักการเล่นสกี …อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย....
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
GEILO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก
เกโล-ออสโล-เรือ DFDS
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่สัมภาระเพื่อค้างบนเรือสำราญ 1 คืน) *.*.*.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (222 กม.) เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่
นอรเวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ก นอร์เวย์ได้ย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้งจากกรุงทรอน
โฮลม์มาเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน…
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
........ น.
เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุง่ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)
16.30 น.
เรือสำราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น
ประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะได้พบกับสิ่งอำนวย
ความสะดวก ดิสโก้เธค - บาร์ – ร้านค้าปลอดภาษี
และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหาค่ำแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ สไตน์
สแกนดิเนเวียน
วันทีเ่ จ็ด เรือ DFDS-โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก)-ชมเมือง-เฮงชิงกิ-ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
09.30 น.
เรือสำราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)ประเทศเดนมาร์ค เมืองหลวง
และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจ
ที่สำคัญ เนื่องจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมี
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่
ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ...
นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG
PALACE) ซึ่งเป็นสถานทีป่ ระทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวัง
แห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยน
ทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของ
พระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถ
แล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง ท่าน
จะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิ่งนัก….
นำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของ
เงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพัน ธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริส

19:20 น.

วันทีแ่ ปด
16:25 น.

เตียนแอนเดอร์สัน (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุง
โคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยาย
อีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่
ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ตแก้วน้ำ พวงกุญแจ ทั่วกรุงโคเปนเฮเกน
(เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY960/AY143
**** แวะเปลี่ยนเครื่องบินทีเ่ ฮลชิงกิ 2150-0045 ***
*.*.*. น้ำหนัก 23 กก. เท่านั้น และท่านละ 1ชิน้ ขึ้นเครื่องได้อีก 7 กก. *.*.*.
ประเทศไทย
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
*.*.*.*.*.*.*.*.*.

อัตราค่าใช้จ่าย

วันทีเ่ ดินทาง

28 ส.ค.- 04 ก.ย.
14-21 ก.ย.

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ำกว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

89,900.85,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

16,900.-

อัตรานี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งโรงแรมทีพ่ กั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน
จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% *เฉพาะค่าบริการเท่านั้น* กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น 6,000.- บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
9. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด
**กรุณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ทา่ นได้รบั ถือเป็นสัญญาการเดินทาง ระหว่างบริษัทและลูกค้า**

เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชำระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงือ่ นไขการสำรองทีน่ งั่

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก เช่น กรณีทเี่ มืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม ***

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่ามัดจำทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
(หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้น
ด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสาย
การบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท

ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)
เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้อง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง
เป็นสำคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ

สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ
หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
•

ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
•

เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง
ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
•

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มเี กียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริ ษั ท ฯ เป็ น ตั ว แทนในการจั ด นำสั ม มนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามชำนาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดิน เรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง
ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็นผูน้ ำพาการเดินทางในครัง้ นี”้

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

