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กำหนดการเดนิทาง      
 วนัแรกของการเดนิทาง         สนามบนิสุวรรณภมูิ                                                                                                                 
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จาก

บริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน 
วันทีส่องของการเดนิทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ-โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)-ทรอมโซ (นอรเ์วย)์  

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 950 
  **NOV.เป็นต้นไป เวลาออกเดินทางเป็น 00.50 น.** 
07.40 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก 
  เปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อสู่ ประเทศนอร์เวย์ 
......... น.       ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน ……… เที่ยวบินที่ ………… 
......... น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑล

ทรอมตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุ ในเขตอาร์ค
ติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) …..  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว.... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN 

MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมือง
ทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกัน
โดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟ
ยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมือง
ทรอมโซจากมุมสูง …ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคาร
บ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  RADISSON BLUE TROMSO หรือเทียบเท่า 
วันทีส่ามของการเดนิทาง ทรอมโซ-เกาะเซนญา่ 
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ชมมหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) (หมายเหตุ :มหาวิหารอาร์คติกอาจปิดเน่ืองจากมี
กิจกรรม  ทางศาสนา หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)…สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 
อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจาก
สภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ .... 
นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาร์คติก (POLARIA) อีกหนึ่ง
พิพิธภัณฑ์ที่ในเมืองทรอมโซ ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างๆในเขต
อาร์กติค เช่น แมวน้ำ ปลา หอย และสัตว์ที่หาได้เฉพาะในเขตขั้วโลก 

รวมถึงโชว์แมวน้ำแสนรู้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ..... 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ...แล้วนำ

ท่านเดินทางสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า (HAMN I SENJA) เพื่อเข้าสู่ที่พัก HAMN I SENJA หรือเทียบเท่า....ตั้งอยู่



บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญ่า เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มา
เยือนเพ่ือชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
วันทีส่ี่ของการดนิทาง     เกาะเซนญ่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่าน ชมเกาะเซนญ่า ชมความงามที่ภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาสลับกับจุดชมวิว TUNGENESET ริม
ทะเลเป็นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมวิวเทือกเขา OKSHORNAN แวะชม จุดชมวิว BERGSBOTN เป็นสะพานไม้มี  
ความยาวถึง 44 เมตร  อิสระให้ท่านชมวิวเบิร์กฟยอร์ด  (BERGSFJORD) ....  
แล้วนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มีประชากรอาศัย
อยู่น้อยนิด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้านชาวประมงริม 
ฟยอร์ดพร้อมเกบ็ภาพความประทับใจ…. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่าน ทำกิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร (BODY RAFTING IN 

A MAELSTOM) ให้ท่านได้สนุกสนานกับประสบการณ์ใหม่ ให้
ท่านได้ใส่ชุดหุ้มฉนวนกันความร้อน พร้อมชูชีพเพื่อลอยตัวอยู่ใน
มหาสมุทรใกล้กระแสน้ำวนที่ไม่เป็นอันตราย สนุกสนาน
เพลิดเพลินพร้อมเก็บภาพความประทับใจ (เนื่องจากชุดนี้เป็นชุด
ป้องกันแบบพิเศษ น้ำไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็นลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ทำให้ลอยคออยู่ในแม่น้ำน้ำแข็งได้ และไม่
รู้สึกหนาวเลย) …. 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  HAMN I SENJA หรือเทียบเท่า 
วันทีห่้าของการเดินทาง      เกาะเซนญ่า-หมู่เกาะลอฟโฟเทน-สโววาร ์
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)ตั้งอยู่ที่เมือง 
NORDLAND ประเทศนอร์เวย์  หมู่บ้านชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหา
ปลาในช่วงฤดูหนาวและทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีช่ือเสียง  โด่งดังไปทั่วโลก 
เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) 
ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้
เป็นที่ระลึกไปซะทุกราย เป็นหนึ่งในสถานท่ีสำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่ง
หนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่าง
พิถีพิถันมีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้าน

ชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความ
จริง…. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมือง HENNINGSVAER เป็นเมืองท่าและหมู่บ้าน

ชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมือง
ยอดนิยมที่นักท่องเทีย่วต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้
คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเลมีอ่าวจอด
เรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่



ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพท่ีสวยงามไม่น้อย ... 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ ( SVOLVAER) เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน VÅGAN ตั้งอยู่บนโค้งอ่าวทาง

ใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (AUSTVÅGØYA) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน…. 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  THON LOFOTEN หรือเทียบเท่า 
วันทีห่กของการเดินทาง      สโววาร-์หมูบ่า้นแฮมนอยด์-ไรเนอ-นสัฟยอรด์-สแตมซนุด ์

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแฮมนอยด์  (HAMNOY) เมืองที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือ
ภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพ้ืนน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล .....  
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไรเนอ (REINE) สุดยอดของ
หมู่บ้านท่ีได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ  
ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงาม
แปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของ
หมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อ
ระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ  
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ข้ึนชื่อว่าสวยท่ีสุดบน
หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN) อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก 
E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว… ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง 
(NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่
เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
ชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึก
ต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย…. 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟ
โฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ อิสระให้ท่านเดิน ชมหมู่บ้านนัสฟยอร์ด 
(NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์
ไว้อย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมือง
เก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ 
VESTVÅGØY 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก LIVE LOFOTEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 
วันเจ็ดของการเดนิทาง        สแตมซุนด ์ 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ร่วมทำกิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริม
ชายฝ่ัง และนำปูทะเลขึ้นมาเพ่ือนำไปทำอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟ
เทน ที่จัดกิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) บริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่า
เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ
ชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของ
เครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง  
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน BALLSTAD หมู่บ้านชาวประมงแบบดั้งเดิมบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี 
ถือว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และยังเป็นอีกมุมหนึ่งที่ท่านสามารถถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลัง
สีแดง ตัดกับพื้นน้ำทะเลและท้องฟ้าอันสวยงามได้ ถือเป็นวิวจุดขายแห่งหนึ่งของหมู่เกาะลอฟโฟเทน….. 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร   
ที่พัก LIVE LOFOTEN HOTEL  หรือเทียบเท่า  
วันแปดของการเดินทาง        สแตมซุนด-์บอรโ์ด-โคเปนเฮเกน้ (เดนมาร์ก) 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
....... น. ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โด (BODO) โดย สายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF807 
....... น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองบอร์โด เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
....... น. ออกเดนิทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK4406  
....... น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือ
สินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอด
ทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ... 
นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ซึ่งเป็นสถานที่
ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค 
ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคาร
ของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่าง
สบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง ท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์
เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิ่งนัก…. 
นำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเด้ิล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อย
สญัลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพัน ธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน (HANS 
CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจาก
สวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล 
ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ตแก้วน้ำ พวงกุญแจ ทั่วกรุงโคเปนเฮเกน 
ช้อปปิ้งสินค้าบนถนนช้อปปิ้งคนเดิน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันเกา้ของการเดนิทาง        เดนมารก์-ประเทศไทย 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
13.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  (TG) เที่ยวบินที่  TG951 
 



วันสบิของการเดินทาง         ประเทศไทย 
06.20 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ….. 

********** 
 
 

อตัราคา่ใชจ้า่ย 

วนัที่เดนิทาง ผู้ใหญ ่ เดก็ตำ่กวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ ่

เดก็ตำ่กวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญท่า่นไม่

มีเตียงเสรมิ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

1-10 พ.ย. / 22 พ.ย.-1 ธ.ค.  
29 พ.ย.-8 ธ.ค. / 6-15 ธ.ค.  
13-22 ธ.ค. 

169,900.- 135,900.- 
35,900.- 

27 ธ.ค.-5 ม.ค. 189,000.- 162,900.- 
**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนีำ้มนัและ/หรอืภาษปีระกันภยัการเดนิทาง ** 
อตัรานีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(ECONOMY CLASS) + ค่าตั๋วเครื่องบินภายในทีร่ะบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมี 
      ความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 4 ดาว 
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
8. ค่าวีซ่า 
9. ค่าทิป 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า 
น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด 



 

*** เงือ่นไขการจอง*** 
*.*.*. หลังจากมีการมัดจำทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมัดจำเต็มจำนวน*.*.*. 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ 
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
  
***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ข้าพกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ ผู้

เดินทางที่เกดิอุบตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนัน้ด้วย เพือ่จะได้ยืนยันกับสายการบนิ
และตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวซี่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอกีครั้งนงึ) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกดิอุบตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรองแพทยต์ามที่ทางสายการบินใหร้ะบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้
ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับดุลพนิิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่
สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรอืค่าตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า
กรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว 

หมายเหต ุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน
, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตทุุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสาร
ภายในประเทศ….กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทัง้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษทัหรือชำระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัท
จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
- นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะนัง่ต้องมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มปีัญหา
ทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่ับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลกูค้าสูญหายหรอืลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ทา่น ( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรอื ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวซี่า 
หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 



• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเข้า 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินจิของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนือ่งจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมดัจำหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหมก่็ต้องชำระค่าธรรมเนยีมใหม่ทุกครัง้  
• หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบรษิัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทาง
บริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพจิารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดลุพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทัฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกูค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอ่เสียงรำคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจ
ผู้อื่นชกัชวนผูผ้ื่นให้กอ่นความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผู้เดนิทางเป็นส่วนใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไมข่ายทัวร์แก่ทา่นที่มีครรภ์เกิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรอืไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพือ่หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรณุาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนกังานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายนั้นได้ 
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผอ่นระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมือ่ท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความ
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจง้แล้วข้างต้น 
• หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรอืไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรับทา่นผู้มเีกยีรตซิึง่รว่มเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน
, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ
คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้าน
การความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี
การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุท่านที่ได้มอบความไวว้างใจ ให้ทางบริษทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

