
 

 

รหัสโปรแกรม : 24382 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

พิเศษ  ลอ่งเรอืและพกับนเรอืสำราญ SILJALINE   
 ลอ่งเรอืและพกับนเรอืสำราญ DFDS SEAWAY 
 



กำหนดการเดนิทาง  
วนัทีห่นึง่ สนามบนิสวุรรณภมูิ  
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ 

(EK) เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
วนัทีส่อง ดไูบ-สตอ๊กโฮลม ์สวเีดน 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮลม ์ประเทศสวีเดนโดยเที่ยวบินท่ี EK385 / EK157 

**** แวะเปลี่ยนเครื่องบินท่ีสนามบินดูไบ 05.00-08.30 *** 
12.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
 จากนั้นนำพาท่านเช็คอินที่เคาเตอร์สายการบินนอร์วีเจียน เพื่อเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  
15.15 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ 
17.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ฟินแลนด์ ตั้งอยู่ ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิอยู่ติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวม
ตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีชื่อเดิมว่าเฮลซิงฟอร์สและยังคงเป็นชื่อเมืองในภาษาสวีเดน
ในปัจจุบัน...     

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก SCANDIC หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่าม เฮลชงิก(ิฟนิแลนด)์-ลอ่งเรอื SILJA LINE-สตอ๊กโฮลม์(สวเีดน) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนำท่านชมประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก นคร
ลูกครึ่ง มีประชากรกว่าสี่แสนคน มีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาว
เยอรมันทำหน้าที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่
นี้ ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (SENATE 
SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน 
สิ่งก่อสร้างสำคัญบริเวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหาร 
(CATHEDRAL) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศ
ตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของ
มหาวิทยาลัยตามลำดับ และบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังเคยใช้เป็น
สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่องเรดส์ โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดใน
สหภาพโซเวียต 
ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธ
ดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสกี้ตั้งอยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร 
เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือที่สวยงามจุดหนึ่ง  

  ชม โบสถ์ TEMPPELIAUKIO ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุง
เฮลซิงกิ สร้างด้วยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหน้าผาที่มี
กำแพงภายในเป็นหิน   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



  นำท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ที่มีท้ังส่วนของตลาดปลา,ตลาดผลไม้,ตลาดสินค้า
จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมภาพชีวิตการจับจ่ายซื้อของของชาวฟินนิช อีกทั้งยังสามารถเลือกชม เลือก
ซื้อหาเชอร์รี่สด สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์มากมาย ฯลฯ  

  ...นำท่านชมย่านเมืองเก่า และอิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย พร้อมช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม 

  จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือ SILJA LINE เพื่อเดินทางโดย
เรือสำราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมาล่องผ่านฟ
ยอร์ดอันแสนงามของฟินแลนด์ สู่ทะเลบอลติกจนถึง
กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความ
สนุกสนานมากมายในเรือ เช่น ห้องเล่นเกมต่าง ๆ โรง
ภาพยนตร์ ภัตตาคาร บาร์ คาสิโน ไนต์คลับ ร้านค้า
ปลอดภาษีที่จำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษสุด  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ 
สแกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ 
และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์ หรือซอฟดริงค์ให้เลือกดื่มแบบ UNLIMITED 
เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้ ค่ำคืนนี้ พักผ่อนในเรือสำราญ SILJA LINE  

***หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG สำหรับค้างคืน 1 คนื*** 
วนัทีส่ี ่  สตอ๊กโฮลม์-โอเรโบร(สวเีดน) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.45 น.   เรือเข้าเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมือง

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของ
ประเทศ เป็นที่ตั้งของรัฐบาลสวีเดน และเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของ
สวีเดน …. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
......นำท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับ
ขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ...ชมความสวยงามของวิวกรุงส
ต๊อกโฮล์ม ณ จุดชมวิว นำท่านช้อปปิ้งที่ถนนช้อปปิ้งสตรีท.....อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย.... 
นำท่าน ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ปี เรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 
64 กระบอก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 
15 Euro.- *.*.*.นำท่านอิสระถ่ายรูปด้านหน้ากับซิตี้ฮอลล์ (CITY HALL) 
หรือศาลาการเมืองทุกปีของวันที่ 10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่นี่ 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเรโบร (ÖREBRO) ประเทศสวีเดน (192 กม.)  
ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นสถานท่ีมีการประชุมครั้ง
สำคัญหลายครั้ง รวมทั้งการประชุมแห่งชาติใน ค.ศ. 1810  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 



วนัทีห่า้  โอเรโบร-คารล์สตทั-ออสโล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ชมความสวยงามของปราสาทโอเรโบ อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก .... นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง
คาร์ลสตัท  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (109 กม.) เมืองริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชาวเมืองนอร์ดิกดั้งเดิม
อาศัยมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) (218 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของ

อ่าวฟยอร์ด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของท้องทุ่งหญ้าอันเขียวขจี 
 นำท่านถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นำท่านชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณจัดแสดง

เกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในสตวรรษที่ 9 *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่า
เข้าท่านละ 15Euro.- *.*.*. 

 นำท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงคามเป็นอยู่
สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานของ กุสตาฟวิ
เกอแลนด์ .นำท่านชมปราสาท AKERSHUS นำชมกรุงออสโล นครที่มี
อายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืออำนาจ ผ่านชมนำเนียบรัฐบาล
พระบรมมหาราชวังของกษัตริย์นอร์เวย์..นำท่านชมศาลาว่าการเมือง
ออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยูร่ิมแม่น้ำ รายล้อมไปด้วย
อาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด ...จากนั้นอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL 
JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นท่ีนิยมของนักท่องเที่ยวคือ 
เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคา
ค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง… 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ที่พัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัทีห่ก  ออสโล-เรอื DFDS 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ชมความสวยงามของย่านเมือง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
........ น.  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุ่งสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 
16.30 น.  เรือสำราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น 

ประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะได้พบกับสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ดิสโก้เธค -  บาร์ – ร้านค้าปลอดภาษีและอื่น ๆ อกี 
มากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหาค่ำแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ สไตน์สแกนดิเนเวียน 
ที่พัก  พักบนเรือ DFDS SEAWAYS 
 
 
 



วนัทีเ่จด็  โคเปนเฮเกน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
09.30 น. เรือสำราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ค เมืองหลวง และเมือง

ชายฝ่ังทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากมี
การทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่
สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยว
สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขาย
ของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้า
โบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่
ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ... 
นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก 
(AMALIENBORG PALACE) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้
ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน 
เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็น
ลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของ
พระราชวัง ท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิ่งนัก…. 
นำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเด้ิล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อย
สัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพัน ธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน 
(HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่าง
หนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริม
ชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ตแก้วน้ำ พวงกุญแจ ทั่ว
กรุงโคเปนเฮเกน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัทีแ่ปด โคเปนเฮเกน-ดไูบ-ประเทศไทย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย  
14.20 น.       ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152/EK376 

*** เปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 23.45-03.30 น. *** 
วนัทีเ่กา้  ประเทศไทย 
12.35 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

หมายเหต ุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 
 



ในกรณทีีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่ทา่นไดท้ำการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณา
แจ้งใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการชำระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณี 

  อตัราคา่ใชจ้า่ย 
 

วนัทีเ่ดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัห้องคู ่
เดก็ตำ่กวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ ่

เดก็ตำ่กวา่ 12 
กบั 2 ผูใ้หญ ่
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักเดีย่วเพิม่ 

28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2022   89,900.- 12,900.- 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนีำ้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทางและ คา่ยืน่วซีา่ ** 

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 
10. ค่าทิป 

 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน 
จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะค่าบริการ ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่าง ๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
***รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญจ่ะปิดทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก เชน่ กรณทีี่เมอืงนัน้มกีารจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 



**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญา การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงือ่นไขการจอง 
 กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงือ่นไขการชำระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
เงือ่นไข  
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอ

เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯ อีกครั้งนึง) 
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสาย

การบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) 
เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้า
ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
สำคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท 
หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด  
เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ 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 หรือถูกปฏิเสธการ 
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัด
จำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง 
ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  



ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
นั้นได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ
คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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