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KEU131015-EK สแกนดเินเวยี Oslo Tromso Senja Lofoten Copenhegen 10D7N 

 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2 กรุงทพ-ออสโล-ทรอมโซ 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอร์ไลน์ 

(EK) เที่ยวบินที่  EK385 (01:05-05:00) // EK152 (07:45-12:00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 16.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์(ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ตน้เดือน มี.ค. เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธี
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
*** อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรเิวณสนามบิน CASH BACK ท่านละ 30 ยโูร *** 

XX.XX น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองทรอมโซ โดยสายการบินในประเทศนอรเ์วย ์(ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

XX.XX น. น าท่านสู่เมืองทรอมโซ(Tromso) เมืองในฝันของคนล่าแสงเหนือในประเทศนอร์เวย(์Norway) 
ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอารก์ติกเซอรเ์คิล  นอรเ์วย ์
(Norway) ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวในกลุ่มนอรดิ์ก ซึ่งตัง้อยู่ในยุโรปเหนือ เมืองที่นกัท่องเที่ยวนิยม

มาชมความงดงามของปรากฏการณท์างธรรมชาติที่ส  าคญัทัง้ แสงเหนือ และพระอาทิตยเ์ที่ยงคืนใน
ดินแดนแถบนี ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพืน้ที่ยอดนิยมของบรรดานกัท่องเที่ยวอย่างมาก 
*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนอื เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาตไิม่สามารถก าหนดหรือ
ทราบล่วงหนา้ไดโ้อกาสทีจ่ะไดเ้หน็ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในขณะนัน้ *** 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก Hotel Radisson Blu Tromso หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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3 ทรอมโซ-มหาวิหารอารก์ติก-มหาวิหารทรอมโซ-น่ังเคเบิล้คารช์มวิว-เซนญา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม มหาวิหารอารก์ติก(Arctic Cathedral) สถานที่อนัโดดเด่น ที่นกัท่องเที่ยวตอ้งมากนัให้
ได ้เพราะเป็นวิหารที่ถูกสรา้งขึน้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีโครงสรา้งและรูปทรงแปลก
ตา แรงบนัดาลใจจากภูมิทัศนภ์าคเหนือของนอรเ์วย ์ที่นี่มีชื่อเสียงมากในทรอมโซ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
1965 และยงัเป็นสถานที่ที่ชมความงดงามของแสงเหนือ และพระอาทิตยเ์ที่ยงคืน 

น าท่านชม มหาวิหารทรอมโซ(Tromso Cathedral) มหาวิหารไมท้ี่ตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมือง ที่
ไดร้บัการยอมรบัว่ามีความเก่าแก่ที่สดุ และยงัเป็นหนึ่งในโบสถไ์มท้ี่ใหญ่ที่สดุของนอรเ์วย ์โดยมหา
วิหารถกูสรา้งขึน้ในช่วงปี 1861 ในแบบสไตลก์อธิคที่มีความงดงามมาก 
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จากนั้นน าท่านน่ังเคเบิ้ลคาร์(Fjellheisen Cable Car) สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน(Mt Storsteinen) 
เป็นยอดเขาสงูที่อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 420 เมตร มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและ
บริเวณใกลเ้คียงที่มีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องน า้ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตัง้แต่ยุค
น า้แข็ง กลายเป็นฟยอรด์อยู่โดยรอบ ดา้นทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและ
ฟินแลนด ์อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมมุสงู 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เกาะเซนญา(Senja Island) ระยะทาง 180 กม. เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอับดับ
สองของประเทศนอรเ์วย ์จากนัน้น าท่างสู่อ่าวแฮมนไ์อเซนญา(Hamn I Senja) เพื่อเขา้สูท่ี่พกั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
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พักที่ Hotel Hamn I Senja หรือระดับเทียบเท่าระดับ http://www.hamnisenja.no/ เป็นห้องพักสไตลอ์พารท์
เมน้ท ์หันหนา้ออกทะเล ภายในหนึ่งหลงัอาจมี 2-3 หอ้งนอนและหอ้งน า้อยู่ภายในหอ้งนอน มีพืน้ที่ครวัและพืน้ที่

http://www.hamnisenja.no/
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นั่งเลน่เป็นสว่นกลาง (หมายเหต:ุ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกั ตามล าดบัการจอง) 

4 เซนญา-กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร-จุดชมวิวตุงเกอเนสเซท-เบิรก์โบทน ์
หมู่บ้านชาวประมงกริลลฟ์ยอรด์-ขับขี่สโนวโ์มบิล-สุนัขลากเลือ่น-นารว์ิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร(Body Rafting in a Maelstrom) ถือเป็นอีกกิจกรรมที่ไม่
ควรพลาดที่เกาะเซนญา ให้ท่านได้ใส่ชุดหุ้มฉนวนกันความร้อน พร้อมชูชีพเพื่อลอยตัวอยู่ใน
มหาสมทุรใกลก้ระแสน า้วนที่ไม่เป็นอันตราย ใหท้่านไดส้มัผสัความสนุกสนานไปกบัประสบการณ์
ใหม่ สนุกสนานเพลิดเพลินพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ (เนือ่งจากชุดนีเ้ป็นชุดป้องกนัแบบพเิศษ 
น า้ไม่สามารถเขา้สูภ่ายในได ้เป็นลกัษณะเหมือนชดุชูชีพ ท าใหล้อยคออยู่ในแม่น า้น า้แข็งได ้และไม่
รูส้กึหนาวเลย) 

จากนัน้น าท่านสู่ตุงเกอเนสเซท(Tungeneset) จุดชมวิวที่เห็นเทือกเขาโอคชอรนั์น(Okshornan) 
อย่างสวยงาม จดุชมวิวที่เป็นทางเดินเรียบชายทะเล ใหท้่านไดเ้ก็บภาพที่งดงามของเกาะเซนญาอีก
มมุ 
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น าท่านสู่เบิรก์โบทน(์Bergsbotn Panorama) จุดชมวิวที่เป็นสะพานไมย้าว 44 เมตร รายลอ้มดว้ย
ขนุเขาและสามารถชมวิวของเบิรก์ฟยอร(์Bergsfjord) ที่อยู่เบือ้งลา่งแบบพาโนรามา 

จากนัน้น าท่านสู่หมู่บ้านชาวประมงกริลลฟ์ยอร์ด(Gryllefjord Fishing Village) ซึ่งมีประชากร
อาศยัอยู่ประมาณ 400 คน ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวบา้น พรอ้มชมบา้นเรือนความงามของ
ชนพืน้เมืองเรียบชายฝ่ังทะเลและฟยอรด์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสมัผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ดว้ยการขับขี่สโนวโ์ม
บิล(Snowmobile) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน ้าแข็ง โดยท่านจะได้รับ
ค าแนะน าในการขับขี่ที่ถูกตอ้ง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจา้หน้าที่ผูเ้ชี่ยวชาญ และช านาญ
เสน้ทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนวโ์มบิล และน าท่านนั่งสุนัขลากเล่ือน ที่ไดร้บัการฝึกมา
อย่างดี เพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ที่ที่ปกคลมุไปดว้ยน า้แข็งและ
หิมะ ทัง้นีเ้นื่องจากสนุขัมีน า้หนกัเบา คล่องตวั ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความ
อดอยากในฤดูหนาวไดดี้ รวมทัง้มีความอดทนต่อความเหนื่อยลา้เป็นที่หนึ่ง จึงท าใหส้ามารถลาก
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เลื่อนดว้ยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต  ่ากว่าศูนยอ์งศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็น
กีฬายอดนิยม โดยมีมชัเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้งัคบัเลื่อนในการแข่งขนัแต่ละครัง้จนแพร่หลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก ใหท้่านสมัผสัประสบการณก์บัสนุขัลากเลื่อน จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
พักที ่Hotel Quality Grand Royal, Narvik หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5 นารว์ิค-หมู่เกาะโลโฟเทน-สตัมซุนด-์พพิธิภัณฑไ์วกิง้-กิจกรรม CRAB SAFARI-เลคเนส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองสตัมซุนด(์Stamsund) หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกาะ 
Vestvågøy น าท่านชมพิพิธภัณฑไ์วกิ้ง(Lofotr Viking Museum) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟ
เทน มีการคน้พบว่าเป็นที่ตัง้ของชมุชนชาวไวกิง้ในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วกิง้ที่แสดงเรื่องราว
และหลกัฐานทางประวัติศาสตรข์องชาวไวกิง้ไวม้ากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑถ์ูกออกแบบโดยใช้
โครงเรือไวกิง้โบราณและภายในไดจ้ัดแสดงขา้วของเครื่องใชแ้ละเรื่องราวเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาว
ไวกิง้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เปิดประสบการณใ์หม่กิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทศันียภาพรมิชายฝ่ัง และ
น าปูทะเลขึน้มาเพื่อน าไปท าอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะโลโฟเทน ที่จัดกิจกรรม 
CRAB SAFARI เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดส้นกุสนานเพลิดเพลิน 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิม้ลองปูสดๆ แบบ Buffet 
พักที ่Hotel Scandic Leknes Rofoten หรือระดับเทียบเท่าระดับ 



KEU131015-EK สแกนดเินเวยี Oslo Tromso Senja Lofoten Copenhegen 10D7N 

6 เลคเนส-นัสฟยอรด์-หมู่บ้าน Å-พพิธิภัณฑห์มูบ้่านชาวประมง-นารว์ิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเมืองนัสฟยอรด์(Nusfjord) เมืองเล็กๆที่มีทศันียภาพอนัน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่
เกาะโลโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น า้ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน า้ ให้ท่านเดินชม
หมู่บ้านนัสฟยอรด์(Nusfjord Fisherman Village) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุด
และยงัคงไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอรเ์วย ์หมู่บา้นแห่งนีม้ีกระท่อมชาวประมงทัง้
สีเหลืองและแดง อีกทัง้ยงัอนรุกัษ์บา้นเมืองเก่าไวเ้ป็นอย่างดี และไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 

จากนัน้น าท่านสู่หมู่บา้นที่ไดข้ึน้ชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน อนัเป็นจุดสิน้สุดของถนนสาย
หลกั E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บา้นที่ไดร้บัความนิยมอย่างมากจากนกัท่องเที่ยว น าท่านชมพิพิธภัณฑ์

หมู่บ้านชาวประมง (Norwegian Fishing Village Museum) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศยัอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี 
ในหมู่บา้นแห่งนีย้งัมีสถานที่ต่างๆใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชม อาทิ โรงงานผลิตน า้มนัตบัปลาคอดรา้น
ขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองนารว์ิค(Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วยท์ี่แวดลอ้มดว้ย
ภูเขา และ ทะเลอันกวา้งใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพืน้ที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลกัษณ ์โดย
สามารถดึงดดู นกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นอย่างมากในช่วงฤดหูนาว อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดู
แสงเหนือ พรอ้มกบั แนวชายฝ่ังฟยอรด์และวิวภเูขาที่รายลอ้มเมืองอย่างสวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
พักที ่Hotel Quality Grand Royal, Narvik หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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7 นารว์ิค-ออสโล-วิกเกอรแ์ลนดพ์ารค์-ย่านเมืองเก่า-ศาลาวา่การ-พระราชวังหลวง-พพิธิภัณฑเ์รือไวกิง้ 
พักบนเรือส าราญ DFDS 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) 
 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินเอเวเนส เพื่อเดินทางสูเ่มืองออสโล 

06.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์(DY) เที่ยวบินที่ 
DY361 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

08.30 น. น าท่านสูเ่มืองออสโล(Oslo) ประเทศนอรเ์วย(์Norway) หนึ่งในเมืองส าคญัทางวฒันธรรมในยุโรป 
ตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ (fjord) ที่ชื่อออสโลฟยอรด์ ตวัเมืองประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะ 
เกาะใหญ่ที่สดุชื่อ Malmøya นอกจากนีย้งัมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน า้จืดส าคญั บางส่วน
ของภมูิทศันธ์รรมชาติที่งดงามที่สดุในนอรเ์วยล์อ้มรอบเมือง 
น าท่านเข้าชมวิกเกอร์แลนด์พาร์ค หรือ สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์(Vigeland 

Sculpture Park) ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะฟรอกเนอร ์ความพิเศษของสวนแห่งนีอ้ยู่ที่ผลงานศิลปะ
ประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยส าริด ในเรื่องราว
เก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตมนุษย ์เป็นผลงานของกุสตาฟ วิกเกอร์แลนด ์ปฏิมากรชาวนอรเ์วยช์ื่อดงั อีกทัง้
สวนนีย้งัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดที่โดดเด่นที่สดุของที่นี่คือ 
เสาโมโนลิท (Monolith) ที่มีความสงูประมาณ 17 เมตร รอบเสาแกะสลกัเป็นเรื่องราวเก่ียวกบัวฎัจกัร
ชีวิตมนุษย ์เป็นรูปป้ันคนจ านวนมากมายปีนป่ายกนัอยู่บนเสานี ้เพื่อไปใหถ้ึงจุดสงูสดุของชีวิต โดย
ใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปีเลยทีเดียว สว่นบรเิวณรอบๆ จะมีกลุม่รูปป้ันที่ท าจากหินแกรนิต แสดง
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อารมณต่์างๆ ในหลากหลายท่าทาง แสดงความสมัพนัธข์องมนุษยใ์นแต่ละวยั ใหท้่านไดอิ้สระเดิน
เลน่ถ่ายรูป 
จากนั้นน าท่านชมเมืองออสโล ถ่ายรูปหน้าหน้าศาลาว่าการกรุงออสโล(Oslo City Hall) ตัว
อาคารดา้นนอกเป็นอิฐสีน า้ตาลแดงอยู่ริมน า้ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ดา้นในโถงกวา้งขนาด
ใหญ่ แบ่งเป็นหอ้งต่างๆ เช่น สถานที่ท างานของส่วนราชการ สถานที่ประชุมของสภาเมือง และ
สถานที่จดัเก็บชิน้ผลงานศิลปะเก่าแก่และโบราณวตัถุต่างๆ ที่ส  าคญัศาลาว่าการกรุงออสโลใชเ้ป็น
สถานที่ประกาศและพิธีมอบรางวลัโนเบลสาขาต่างๆ ของโลก 

จากนัน้น าท่านชมดา้นนอกพระราชวังหลวงออสโล(Royal Palace Oslo) มีอายเุกือบ 200 ปี เป็น
ที่ประทับของพระราชา พระราชินี และราชวงศ ์ตัง้อยู่ที่ปลายสุดของถนนคารล์ โยฮันส ์เกต (Karl 
Johans Gate) เริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1824 เสร็จสมบูรณ์วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 
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ระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นสมบติัของรฐัและเป็นที่ท างานของพระมหากษัตริย ์รวมถึงเป็นที่ประทับของ
ราชวงศต่์างๆ จะเปิดใหเ้ขา้ไปเดินชมบรรยากาศภายในเฉพาะในฤดรูอ้นเท่านัน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือไวกิง้(The Viking Ship Museum) จดัแสดงประวติัความเป็นมาของ
หนึ่งในพาหนะชิน้ส าคัญที่สุดของโลกอย่างเรือไวกิง้โบราณไวท้ัง้หมด 3 ล า มีการขุดพบในปี 1867 
หรือประมาณ 150 ปี สนันิษฐานว่าเรือไวกิง้ที่ขุดคน้พบสรา้งขึน้ช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 โดยยงัอยู่ใน
สภาพเกือบสมบูรณ์ มีเพียงบางล าเท่านั้นที่แตกหักไปบ้างจากเรี่ยวแรงของรถแทรกเตอร์ The 
Oseberg Ship เรือที่สรา้งดว้ยไมโ้อ๊กและมีขนาดความยาวถึง 22 เมตร มีส่วนกวา้งของล าเรือ 5 
เมตร สนันิษฐานว่าจะสรา้งในปี 820 ขนาดล าเรือใหญ่ขนาดตอ้งใชฝี้พายประมาณ 30 คน แต่ที่ท า
ให้ทีมผู้ขุดค้นเรือฮือฮากันมากคือการพบร่างหญิงสาวสองร่างบนเรือที่ท าให้นักโบราณคดี
สนันิษฐานว่าเรืออาจเคยถกูใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีศพของชาวไวกิง้ 
The Gokstad Ship ซึ่งยาวกว่าล าแรกเพราะวดัความยาวได ้23 เมตรในขณะที่มีความกวา้งเท่ากัน 
สรา้งขึน้ในปี 900 พรอ้มกับเรือที่พบเป็นล าที่ 3 The Tune Ship ซึ่งไดร้บัความเสียหายไปมากใน
ระหว่างการคน้พบจนเหลือเพียงแค่ซากเรือและกระดกูงู 
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14.00 น. น าท่าน Check In เรือส าราญ DFDS เส้นทางออสโล-โคเปนเฮเก้น เรือส าราญอนัโอ่อ่าขนาด
ใหญ่ ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผบั บาร ์หอ้งซาวนน์่า รา้นคา้
ปลอดภาษี หอ้งเล่มเกมส ์เป็นตน้ เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึน้ชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอน
สมอ และรบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ตใ์นเรือ พรอ้มพกัคา้งคืนบนเรือส าราญนี ้ชมทศันียภาพ
อนัสวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี 

(หอ้งคู่พกับนเรือ มีหนา้ต่างทกุหอ้ง ท่านสามารถชมววิทะเลอนักวา้งใหญ่ไดจ้ากหนา้ต่างในหอ้งพกั) 

8 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอรก์-น ้าพุเกฟิอ้อน-เงอืกน้อยลิดเดิล้เมอรเ์มด-สตร้อยท ์
นูฮาวน ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 
10.00 น.  เดินทางถึงเมืองโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สดุในโลก และเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเดนมารก์(Denmark) ประเทศที่มีความสขุที่สดุอนัดบั 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี ้
ว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย โคเปนเฮเกน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่
ทางทิศตะวันออกติดชายฝ่ังทะเล เมืองที่เก่าแก่ในทวีปยุโรปและยังถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียน 
น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึน้ในราว
คริสต์ศตวรรษที่  10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วย
ธรรมชาติที่สวยงาม และน่าต่ืนตาต่ืนใจ น าท่านถ่ายรูปบริเวณลานกวา้งหน้าพระราชวังอะมา
เลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่ง
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เดนมารก์ พระราชวงัแห่งนีก้่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมี
การเปลี่ยนทหารยามหนา้วงัทุกวนั เหมือนกบัพระราชวงับั๊กกิง้แฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงั
ตั้งต่อกันคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่าง
สบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนีไ้ม่มีรัว้กั้น จัตุรสัดา้นหนา้ของพระราชวังท่านจะพบกับอนุสาวรีย์

ของกษัตรยิเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดสูง่างามยิ่งนกั น าท่านถ่ายภาพกบัน ้าพุเกฟิอ้อน(Gefion Fountain) 
อนสุาวรียท์ี่เป็นที่มาแห่งต านานในการสรา้งประเทศ ลกัษณะเป็นน า้พรูุปป้ันผูห้ญิงก าลงัถือแสไ้ล่ววั 
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4 ตวั ท่ีมีต านานเลา่ขานกนัว่า เทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธิ์ดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ พระราชินีเกฟิ
ออ้น จึงแปลงร่างลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้ า้ จนเกิดเป็นประเทศเดนมารก์ 
น าท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิล้ เมอรเ์มด(The Little Mermaid) ต านานแห่งความรกัของ
เงือกนอ้ยสญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพนัธอ์นัลือชื่อของฮนัส ์ครสิเตียน 
แอนเดอรส์ัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครส าคัญที่ท าให้กรุงโคเปนเฮเกน
ไดร้บัฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรคแ์ห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรกัในเทพนิยายอีกดว้ย 
นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแลว้ แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการด์ และของที่ระลกึ ไม่
ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แกว้น า้ พวงกญุแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกดว้ย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนชอ้ปป้ิงสายส าคัญของเมืองที่เรียกว่าสตร้อยท(์The 

Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกดว้ย ถนนสายนีเ้ชื่อมต่อกับ
จตัรุสัคองนูโทรวซ์ึ่งมีพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้คริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของ
ถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนม
หลากหลายแบรนด ์ยิ่งพระอาทิตยใ์กลต้กดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี ้ยิ่งเต็มไปดว้ยความ
คึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่ งไหลมาจากทั่ วทุก
สารทิศ นอกจากสินคา้แบรนดเ์นมแลว้ ยังมีสินคา้ของที่ระลึกใหเ้ลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกนั 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเพลิดเพลินกบัการเดินเลน่ และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเที่ยวส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีรา้นค้า 
รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกที่สวยงามทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินคา้โบราณที่ไดร้บั
การบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองขา้งฝ่ังแม่น า้ บริเวณแห่งนีย้งัเคยเป็นที่
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พ านักของฮันส ์คริสเตียน แอนเดอรซ์นั ราชานักเขียนแห่งโลกนิทานผูเ้ลื่องชื่อที่มีผลงานมากมาย 
อาทิ เงือกนอ้ย ลูกเป็ดขึเ้หล่ และอ่ืนๆ ซึ่งมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเรื่องแรกในปี ค.ศ.1835 ที่
บา้นของเขาในนฮูาวนน์ีเ้อง ยิ่งท าใหย้่านนูฮาวนเ์ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งไปเยี่ยมชมกนั
ใหไ้ด ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel Radisson Blu Scandinavia, Copenhagen หรือเทยีบเท่าระกับ 4 ดาว 
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9 โคเปนเฮเกน-สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

14.20 น. ออกเดินทางจากเมืองโคเปนเฮเกน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 
เที่ยวบินที่ EK152 (14.20-23.45) / EK376 (03.30(+1)-12.35) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 15.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

 

10 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
26 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2565 179,999 179,999 35,900 

24 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2566 189,999 189,999  

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมัดจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาท ิการลา่ชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
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ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั

ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบรษิัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพกั แบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

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