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ไฮไลท์การเดินทางสแกนดิเนเวีย 10 วัน พฤษภาคม – ตุลาคม 2566 

1.พกัในเรอืสำราญ 2 ลำ  DFDS และ Viking Line 
2. นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana 
3. ลอ่งเรอืชมความงามของซอน์จ ฟยอรด์(มรดกโลก) 
4. อาหารทอ้งถิน่และอาหารเอเชยีรสเลศิ 
5. เทีย่วครบสีเ่มอืงหลวงแหง่สแกนดเินเวยี โคเปนเฮเกน, ออสโล, สตอ๊คโฮลม์ และเฮลซงิกิ 
6. เทีย่วเมอืงเบอรเ์กน “BERGEN” สดุแสนโรแมนตกิ 
7. มหีวัหนา้ทวัรค์อยดแูลและบรกิารตลอดการเดนิทาง  
   

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  สนามบนิสวุรรณภมูิ-โคเปนเฮเกน้ 
05.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สายการ

บินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก 
08.15  เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY142 
15.35  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ต่อเครื่องสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค 
17.45 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินท่ี AY959 
18.30 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำ

ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
พกัที:่ Scandic Hotel Copenhagen / หรอืระดบัใกลเ้คียง 
วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  โคเปนเฮเกน้-ชมเมอืงเกา่-ลติเติล้เมอรเ์มด 
       ลอ่งเรอืสำราญ DFDS (พกัหอ้ง SEA VIEW) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมตัวเมืองโคเปนเฮเกน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วย
พืน้น้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทรจัทแลนด์(Jutland) และเกาะต่างๆอีก 
406 เกาะ จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองโคเปนเฮเก้น นำท่านถ่ายรูปคู่กับ “เงอืกนอ้ยลติเติล้
เมอรเ์มด” Little Mermaid สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง นำท่านนั้นชม “นำ้พเุกฟิ
ออน” รูปปั้นตำนานการเกิดประเทศเดนมาร์ค ซึ่งเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปีที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวงัอามา
เลยีนบอรก์” Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ย่านนฮูาวน”์ 

Nyhavn ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าท่ีมีการขุด
คลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้ง
ของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 
17 นำท่านชม จัตรุสัซติีฮ้อลล ์อาคาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3


 

เทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย “ย่านถนนสตรอยเกท”์  ได้
เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำคณะลงเรือสำราญสุดหรูขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส(DFDS) 

15.00 นำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวก สบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น 
ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับและเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี  
ฯลฯ ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจาก
กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์  

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ 
สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  พร้อมเครื่องดื่มท่าน
ละ 1 แก้ว 

    
ทีพ่กั: บนเรอื DFDS พกัหอ้งละ 2 ทา่น (SEA VIEW CABIN) 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3) ออสโล-ชมเมอืง-ฟลมั/วอส  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ 
09.30 เรอืเขา้เทยีบฝัง่ทา่เรอืกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย์ นำท่าน “เขา้ชมสวนประตมิากรรมวกิแลนด”์ ชมผลงานของปฏิมากร

เอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูป
สลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจ
กลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" 
(สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปปั้น หล่อสำริด 
เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ
ความสวยงามอย่างเต็มท่ี นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว “ชมลานกระโดดสกีโฮ
เมนคอเลน” Holmenkullen Ski Jump ซึง่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ี
แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ผ่านชมบริเวณด้านหน้า 
พระราชวังหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวังแห่งนี้มี
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่สวยงาม โดยมีรูปปั้นกษัตริย์เฟรเดอริกที่ 
5 (Frederik V) ทรงม้าบริเวณด้านหน้าพระราชวัง และเมื่อมองลงไปจากเนินพระราชวังแล้วจะเห็นสวน Slottsparken และ 
“ถนนคาร์ล โจฮัน” ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้ามากมาย รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของ “โรงละครแห่งชาติ” ที่สร้างขึ้นในปี 1899, 
“มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์ สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ที่เปิด
ใช้มาตั้งแต่ปี 1866  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ “เมอืงฟลมั” (Flam) สู่แหล่งแนว ซอจ์นอันงดงาม เป็นเมืองที่อยู่ปลายสุดของฟยอร์ดปาก
แม่น้ำฟลัม ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับอาคารบ้านเรือนที่สร้างจากไม้สีสันสดใสทั้งสี
ขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านหุบเขาชื่นชมกับธรรมชาติป็
นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน / เดินทางถึงเมืองฟลัม เมืองเล็กๆ ของประเทศนอร์เวย์ในเขตภูมิภาคซอนก์ฟยอร์ด 
เป็นศูนย์กลางแห่งฟยอร์ดนอร์เวย์ ได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดของฟยอร์ด “Sognefjord” ที่มีความยาวและลึกที่สุดในโลก 
นักท่องเที่ยวนิยมมาเพ่ือนั่งรถไฟข้ึนไปชมวิวบนภูเขา และผ่านหมู่บ้านชนบทที่มีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของ
ยุโรปเหนือ 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
พักที:่ Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง  
วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)    ฟลมั/วอส-ลอ่งเรอืชมซอจน์ ฟจอรด์-เบอร์เกน-ชมเมอืงเกา่บรเิกน-นัง่รถรางฟลอเยน     
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะออกเดินทางสูท่่าเรือเพ่ือ “ล่องเรือ
ชมซอจ์นฟจอร์ด” (Sognefjord) (เส้นทาง 
Flam-Gudvangen หรือ Gudvangen-Flam) 
มีชื่อเล่นว่า King of the Fjords เป็นฟยอร์ดที่
ใหญ่ที่สุดและลึกที่สุดในนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในเขต 
Vestland ทางตะวันตกของนอร์เวย์ ห่างจาก
ชายฝ่ังทะเลเปิดถึง 205 กิโลเมตร ชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอร์ดที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกรายล้อมด้วยภูผาหินสูง
ตระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่นตา
ตื่นใจมิรู้ลืม    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้นำทา่นออกดนิทางสูเ่มอืงเบอรเ์กน 
Bergen เมอืงแสนสวยรมิชายฝัง่ทะเลเหนอื นำ
ทา่นเทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน Bergen  เมืองมรดก
โลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นำท่าน นัง่
รถรางขึน้สูย่อดเขา (Fløyen) บนความสูง 520 
เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์



 

ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นำท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีท้ังปลาทะเลน้ำลึก
ชนิดต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่างเต็มท่ี เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish 
Market ที่เป็นท้ังตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ นำท่านเดินเที่ยวชม “หมูบ่า้น
ชาวประมงโบราณ” Bryggen  สิง่ก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรียงราย
ตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมี ความความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พกัที:่ Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คียง 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   เบอรเ์กน-นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ(สวยทีส่ดุในนอรเ์วย)์-ออสโล  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทา่นเดนิทางสู่สถานีรถไฟวอสส นำท่านนั่ง
รถไฟฟลัมสบานา (Flåmsbana) (เส้นทางวอสส-ไมร์ดัล-
ฟลัม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายเบอร์เก้นที่เชื่อมต่อ
กรุงออสโล กับ เบอร์เก้น ว่ิงผ่านหุบเขา Flåmsdalen ไปท่ี
น้ำตก ‘คยอสฟอสเซ่น” (Kjosfossen) ตั้งอยู่ที่ความสูง 670 
เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในปี 1951 มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
เล็กที่บริเวณน้ำตกคยอสฟอสเซ่น โดยจะรวบรวมพลังงานจาก
น้ำท่ีตกลงมาและแปลงเป็นไฟฟ้าเพ่ือใช้เป็นพลังงานให้กับรถไฟ
สายนี ้รถไฟเดินทางถึงสถานีฟลัม   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “กรงุออสโล” โดยใช้เส้นทางแสนสวย ผ่านชมบ้านเรือนที่สวยงามระหว่างทาง สัมผัสธรรมชาติ
สุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงออสโล ตัว
เมืองตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโล ฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ 
MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ / เดินทางถึงกรุงออสโล 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  
พกัที:่ Quality Hasle Linie Hotel / หรอืระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 



 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5) ออสโล-คารล์สตทั-เออเรบร-ูสตอ๊คโฮลม์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคารล์สตทั” (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหล

ลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน
คริสตกาล เมืองนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.
1584 โดย ดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือ
กษัตริย์ ชาร์ลที่  9 แห่งราชวงศ์ส
วีดิช ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนาม
ของพระองค์  ชมโบสถ์ใหญ่ของ
เมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชม
จัตุรัสใจกลางเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ 

ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเออเรบรู” Orebro เมืองที่มีชื่อเสียงมาก
แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู 
อดีตเมืองที่มีความเจริญรุ่ง เรืองทางการค้า  และยังถือว่าเป็น
ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่ง
หนึ่งของประเทศสวีเดนอกีดว้ย บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาท
เออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางที่มีอายุ
เก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น้ำสวาร์ตาน 
“Svartan River” สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา 
(Royal Family Vasa)  จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พกัที:่ Radisson Blu Royal Park Hotel / หรอืระดบัใกลเ้คียง 

วนัทีห่กของการเดนิทาง(6)  สตอ๊กโฮลม์-ชมเมอืง-ชอ้ปปิง้-ทา่เรอืไวกิง้ ไลน์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ำ” Beauty on 
Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่ง ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่
ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ สถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความ
สะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้ง
ปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่
โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake  



 

Malaren ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านเข้าชมศาลาว่าการเมือง” City Hall  สถานที่จัด
งานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้น ในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึก
ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ใช้เวลาใน การ
ก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911 นำท่านชมเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเล
บอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย 
จึงทำให้เป็นที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี้ โดยที่นี่เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์
และความทันสมัยของร้านค้าที่เรียงรายมากมายบนท้องถนนแคบๆ ของเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งในบริเวณ ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” หรือเลือกเดินใน
ย่าน Walking Street อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE 
JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ และสามารถทะลุผ่านไปในบริเวณย่านเมืองเก่าที่สวยงาม 

18.00 นำทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่เดนิทางเปลีย่นบรรยากาศโดยเรอืสำราญขนาดมหึมา “เดอะไวกิ้ง ไลน์” Viking Line ซึ่ง
เป็นเรือสมุทรลำใหม่และขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ที่ใช้ล่องข้ามทะเลบอลติก  

20.00 นำท่านออกเดินทางสู่เมืองตุรกุเมืองหลวงเก่าของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย 
ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค
, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะ
แก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนู
พิเศษ สแกนดเินเวยีนซฟีูด๊ Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือ
และทะเลบอลติก  ทดลองชิม ไข่ปลาคาร์ เวีย  และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้ง เครื่องดื่มเบียร์ ไวน์
เลิศรส(ไม่จำกัด สองชั่วโมง) เพลิดเพลินกับความ
หรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้  

ทีพ่กั : บนเรอืสำราญไวกิง้ ไลน ์(Viking Line) พกั
หอ้งละ 2 ทา่น (SEA VIEW CABIN) 

 



 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง(8)  เมอืงหลวงเกา่ตรุก-ุชมเมอืงเกา่-เฮลซงิก-ิชมเมอืง-ชอ้ปปิง้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ 
 จากนั้นนำท่านชมเมืองตุรกุ(Turku) หรือโอบู (Åbo) ในภาษาสวีดิส เป็น

เมืองหลวงเก่าของประเทศฟินแลนด์ในช่วงปี 1809 ถึง 1812 ในสมัยที่
ฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสวีเดน ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเฮลซิงกิ ตัวเมืองเก่า
ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ตุรกุ
ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำเอาราทางตอนใต้ของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่
ห้าของฟินแลนด์ เมืองตูรกุ (Turku) ยังเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของ Paavo  
Nurmi  นักวิ่งระยะกลาง เจ้าของสถิติ 9 เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกของ
ฟินแลนด์ นำท่านชมความงดงามของจัตุรัสเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคาร
สวยงามแบบย้อนยุค มีเวลาให้ท่านเก็บภาพมหาวิหารประจำเมืองและเลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเฮลซิงกิ  

 นำท่านเที่ยวชม “กรุงเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์   ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์  ซึ่งมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและ
รัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอล
ติก”  นำท่าน “เข้าชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิ
โอ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้นโดย การ
ขุด เจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา  โบสถ์ซึ่ ง
ออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 
มี รูปร่างคล้ายจานบิน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอก
ชาวฟินน์ผู้แต่ง เพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะ
เวลล์ นำทุกท่านเข้าสู่  “ย่านถนนเอสปลานาดิ ” 
Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์
ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง 
และห้าง “Stockmann” ที่เต็มไปด้วยสินค้าต่างมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ในกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พกัที:่ Holiday Inn Hotel, Sokos Presidentti Hotel / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง(9)  เฮลซงิก-ิชมเมอืง-เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรู
เธอรันนำชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึก
แก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยัง เป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ  ทำเนียบ
ประธานาธิบด,ี ศาลากลางและโบสถ์ / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

13.45 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินฟินน์แอร์เที่ยวบินท่ี AY141 (บินตรง) 



 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง(10)  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
05.25 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

**************************************************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของ
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ  

 

อตัราคา่บรกิาร พฤษภาคม – ตลุาคม 2566 (ไมร่วมคา่วซีา่) 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 
เพิ่มท่านล่ะ 

27 พ.ค. – 05 ม.ิย. 66 129,900 129,900 129,900 35,900 
03 – 12 ม.ิย.66 132,900 132,900 132,900 35,900 

24 ม.ิย. – 03 ก.ค.66 135,900 135,900 135,900 35,900 
07 – 16 ก.ค.66 139,900 139,900 139,900 35,900 

24 ก.ค. – 02 ส.ค.66 142,900 142,900 142,900 35,900 
11 – 20 ส.ค.66 129,900 129,900 129,900 32,900 
02 – 11 ก.ย.66 129,900 129,900 129,900 32,900 
09 – 18 ก.ย.66 129,900 129,900 129,900 32,900 
06 – 15 ต.ค.66 129,900 129,900 129,900 32,900 
12 – 21 ต.ค.66 129,900 129,900 129,900 32,900 
20 – 29 ต.ค.66 129,900 129,900 129,900 32,900 

**กรณตีอ้งการอพัเกรดตัว๋เครือ่งบนิหรอืหอ้งพกับนเรอืสำราญ  กรณุาตดิตอ่พนกังานขาย ** 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศก่อน-หลัง) 
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.

ม./วัน  
• โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ

การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
• ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอด  



 

• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทาง
ไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
4. ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่านละ 16 ยูโร) 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 1,000 บาท) 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก่น 7,000 บาท (สถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านหรือไม่ก็ตาม) 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน

โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน) 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ และการชำระเงนิ  
• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลอืกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ

หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

หมายเหต ุ
• ทางบรษิทัจะทำการยืน่วซีา่ของท่านกต็อ่เมือ่ในคณะมผีูส้ำรองที่นัง่ครบ 15 ทา่น และไดร้ับควิการตอบรบัจากทางสถานทตู เนื่องจาก

บริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยันการจองมาจากทางยุโรป ,ประกัน
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

• หากในช่วงทีท่า่นเดินทางควิวซีา่กรุป๊ในการยืน่วซีา่เตม็ ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆทีใ่ช้ในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 



 

• กรณวีซี่าทีท่่านยืน่ไมผ่่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึ้นดงัตอ่ไปนี้ 
- คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าและคา่ดำเนินการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
- คา่มัดจำตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% 
• ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

• ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจาก
สายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง 

        การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ 

        ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 
o หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุชง้านไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
o รปูถ่ายส ี(ตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รปู ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
o หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ 

* คา้ขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

• *ข้าราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 
▪ หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับญัชอีอมทพัยเ์ทา่นั้น สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัย์และเอกสารแสดง

ทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ทัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของท่านสมบรูณท์ส่ดุ)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพรอ้ม Statement  และ สำเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทกุหน้า ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



 

o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน 
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ 

o สำเนาบัตรประชาชน หรอื สำเนาสตูิบตัร 1 ชดุ 
o สำเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
o สำเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 
o สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
▪ การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิัทฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน กรณทีีท่า่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน
การแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทตูจะ
รบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่ีเอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่นั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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