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ฟินแลนด์-สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 9 วัน 

 
 



พเิศษ  ล่องเรือและพกับนเรือส าราญ SILJALINE       ล่องเรือและพกับนเรือส าราญ DFDS SEAWAY 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน ้าด่ืมทุกวัน  รถบัส 50 ที่น่ัง  กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง    อาหารไทย,จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ  

จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 

ก าหนดการเดินทาง  
 

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา - โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) 

16:00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์
เวย ์(QR) เคาน์เตอร์ T เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20:25 น.   (เวลาทอ้งถ่ิน) ออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ค โดย
เท่ียวบินท่ี  

   QR833/QR161  *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองบินท่ีสนามบินโดฮา  2340-0155 *.*.*. 

วันท่ีสองของการเดินทาง  โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) 

 
07:15 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ค เมืองหลวง และเมืองชายฝ่ัง

ทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยูช่ายฝ่ังตะวนัออกของเกาะซีแลนด ์และเป็นยา่นธุรกิจท่ีส าคญั เน่ืองจาก
มีการท าประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินคา้การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัเป็นเมือง
ใหญ่ท่ีสวยงาม และน่าสนใจดว้ยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 

  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นูฮาวน ์(NYHAVN) แหล่งท่องเท่ียวส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมือง เพราะมีร้านคา้ 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกท่ีสวยงาม ทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินคา้โบราณท่ีไดรั้บการ
บูรณะซ่อมแซมอยา่งดีถูกน ามาจอดทอดสมออยูริ่มสองขา้งฝ่ังแม่น ้า ... 
น าท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ซ่ึงเป็น
สถานท่ีประทบัของบรรดาเหล่าพระราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก พระราชวงัแห่งน้ีก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนั เหมือนกบั
พระราชวงับัก๊ก้ิงแฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงัตั้งต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็น
ลานกวา้งซ่ึงรถสามารถแล่นผ่านไปมาไดอ้ยา่งสบาย เน่ืองจากพระราชวงัแห่งน้ีไม่มีร้ัวกั้น จตุัรัส
ดา้นหนา้ของพระราชวงั ท่านจะพบกบัอนุสาวรียข์องกษตัริยเ์ดนมาร์กทรงมา้ ดูสง่างามยิง่นกั…. 



น าท่าน ถ่ายภาพกบัเงือกนอ้ยลิดเด้ิล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ต านานแห่งความรักของเงือก
นอ้ยสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน้ จากงานการประพนั ธ์อนัลือช่ือของฮนัส์ คริสเตียนแอน
เดอร์สัน (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตวัละครส าคญัท่ีท าใหก้รุงโคเปนเฮเกนไดรั้บ
ฉายาอีกอยา่งหน่ึง นอกจากสวรรคแ์ห่งเมืองท่าวา่เป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกดว้ย นอกจากจะ
นัง่อวดโฉมอยูริ่มชายหาดแลว้ แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยูใ่นโปสการ์ด และของท่ีระลึก ไม่วา่จะเป็น แมก็
เน็ตแกว้น ้า พวงกุญแจ ทัว่กรุงโคเปนเฮเกน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันท่ีสามของการเดินทาง    โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) - เรือ DFDS  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านอิสระใหท้่านเลือกซ้ือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกมากมายของเดนมาร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผา้ห่ม

ขนเป็ดคุณภาพสูงของเดนมาร์ค  สินคา้ตกแต่งบา้นดีไซน์เก๋ไก๋อนัเป็นเอกลกัษณ์ของสแกนดิเนเวีย 
วิตามินบ ารุงผิว วิตามินเอมิดีน (IMEDEEN) ณ บริเวณ ถนนสายชอ้ปป้ิง STROGET ท่ียาวท่ีสุดในยโุรป 

   
เท่ียง  รับระทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
........ น.  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย ์มุ่งสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 
15.00 น.  เรือส าราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะไดพ้บกบัส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
ดิสโกเ้ธค -  บาร์ – ร้านคา้ปลอดภาษีและอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหาค ่าแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ สไตน์สแกนดิเนเวียน 
ท่ีพกั  พกับนเรือ DFDS SEAWAYS 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง   เรือ DFDS - ออสโล (นอร์เวย์) - คาร์ลสตัท (สวีเดน)   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
10:00 น. เรือส าราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ท่ีตั้งอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าวฟ
ยอร์ด ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้อนัเขียวขจี 



 น าท่านถ่ายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE น าท่านชมภายนอกพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณจดัแสดง
เก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้างจากไม ้ในสตวรรษท่ี 9 *.*.*. หากท่านท่ีตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนติดต่อ
หวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 15Euro.- *.*.*. 

  
 น าท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึงคามเป็นอยูส่ภาพชีวิตและการด้ินรนต่อสู้ของ

มนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด ์.น าท่านชมปราสาท AKERSHUS น าชมกรุงออสโล 
นครท่ีมีอายกุวา่ 1,000 ปี ตั้งแต่สมยัไวก้ิงเรืออ านาจ ผา่นชมน าเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวงัของ
กษตัริยน์อร์เวย.์.น าท่านชมศาลาวา่การเมืองออสโล ซ่ึงสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะ
ของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยูริ่มแม่น ้า รายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด ...จากนั้นอิสระช้
อปป้ิงอยา่งจุใจบริเวณ ยา่นคาร์ลโจฮนัเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของ
เมืองออสโลสินคา้ของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจเป็นตน้ แต่อยา่งไรก็
ตาม สินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ ท่ีขายกนัในประเทศน้ีจะมีราคาค่อนขา้งสูงเน่ืองจากนอร์เวยเ์ป็น
ประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง… 

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน ชมความสวยงามของปราสาทโอเรโบ อิสระถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก .... น าท่านออกเดินทางสู่ 

เมืองคาร์ลสตทั  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (109 กม.) เมืองริมทะเลสาบแวนเนิร์น ท่ีมีชาวเมืองนอร์
ดิกดั้งเดิมอาศยัมาแต่โบราณกวา่ 1,000 ปี 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ท่ีพกั  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

วันท่ีห้าของการเดินทาง  คาร์ลสตัท (สวีเดน) - สต๊อกโฮม (สวีเดน)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงสต๊อกโฮลม์ (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

สวีเดน ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลทิศตะวนัออกของประเทศ เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลสวีเดน และเป็นท่ีประทบัของ
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลท่ี 16 กุสตาฟ พระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนัของสวีเดน  

   
  ชมกรุงสตอ็คโฮลม์ นครหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศสวีเดน และในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ประกอบดว้ย

เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก และทะเลสาบมาลาเร็น ท าใหส้ตอ็กโฮลม์เป็นเมือง
หลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ผา่นชมโรงละครแห่งชาติ ท าเนียบรัฐบาล 
น าท่าน ชมภายนอกพิพิธภณัฑเ์รือวาซา เรือรบโบราณท่ีจมทะเลถึง 
333 ปี เรือรบท่ีใหญ่ท่ีสุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเม่ือปี 
ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านท่ีตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนติดต่อ
หวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 15Euro.- *.*.*.น าท่านอิสระถ่ายรูปดา้นหนา้
กบัซิต้ีฮอลล ์(CITY HALL) หรือศาลาการเมืองทุกปีของวนัท่ี 10 ธ.ค. 
จะมีพิธีมอบรางวลัโนเบล ณ ท่ีน่ี 

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ท่ีมีทั้งส่วนของตลาดปลา,ตลาดผลไม,้ตลาด

สินคา้จ าหน่ายแก่นกัท่องเท่ียว ท่านจะไดช้มภาพชีวิตการจบัจ่ายซ้ือของของชาวฟินนิช อีกทั้งยงัสามารถ
เลือกชม เลือกซ้ือหาเชอร์ร่ีสด สตรอเบอร่ีสด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภณัฑท์ าจากหนงักวาง
เรนเดียร์มากมาย ฯลฯ  

  ...น าท่านชมยา่นเมืองเก่า และอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนม 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  STOCKHOLM หรือเทียบเท่า 



 

วันท่ีหกของการเดินทาง  สต๊อกโฮม (สวีเดน) - เรือ SILJA LINE 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม ศาลาวา่การเมือง (CITY HALL) ซ่ึงออกแบบก่อสร้างโดยรังนาร์ ออสเบิร์ก (RANGNAR 

OSTBERG)  ตวัตึกก่อสร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้นและตกแต่งผนงัในห้องเตน้ร าท่ีมีลวดลายฝังหิน
โมเสกกวา่ 19 ลา้นช้ิน ขดัผิวหนา้เรียบแลว้เคลือบดว้ยทอง ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี แลว้เสร็จ
ในปี ค.ศ. 1911 และในเดือนธนัวาคมของทุกปี ท่ีน่ีจะใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานเล้ียงใหผู้ท่ี้ไดรั้บรางวลั
โนเบลท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก โดยการมอบรางวลัโนเบลจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีในวนัท่ี 10  ธนัวาคม โดย
ผูพ้ระราชทานคือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจกัรสวีเดน ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจะไดรั้บเหรียญ
รางวลัโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวลัประมาณ 10 ลา้นโครนหรือประมาณ 70 ลา้นบาท  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนั้น มีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้ของฝากท่ียา่นถนนชอ้ปป้ิง DROTTNINGGATAN ของกรุง

สตอ็คโฮลม์ตามอธัยาศยั  
17:30 น.  จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือ SILJA LINE เพื่อเดินทางโดยเรือส าราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมาล่องผา่นฟ

ยอร์ดอนัแสนงามของฟินแลนด ์สู่ทะเลบอลติกจนถึง
กรุงสตอ็คโฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความ
สนุกสนานมากมายในเรือ เช่น หอ้งเล่นเกมต่าง ๆ 
โรงภาพยนตร์ ภตัตาคาร บาร์ คาสิโน ไนตค์ลบั 
ร้านคา้ปลอดภาษีท่ีจ าหน่ายสินคา้ในราคาพิเศษสุด  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต ์
สแกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภตัตาคารบนเรือ อ่ิมอร่อยกบัอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอน
ปรุงพิเศษ และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเคร่ืองด่ืม ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์ หรือซอฟดริงคใ์หเ้ลือกด่ืม
แบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกบัความหรูหราท่ีไม่ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี ค ่าคืนน้ี พกัผอ่นในเรือส าราญ 
SILJA LINE  

***หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG ส าหรับคา้งคืน 1 คืน*** 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง   เรือ SILJA LINE - เฮลชิงก ิ(ฟินแลนด์) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
10:45 น.  เรือเขา้เทียบท่า กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศฟินแลนด ์ตั้งอยู ่ทางใตข้องประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์เฮลซิงกิอยูติ่ดกบัเมืองวนัตาและ
เมืองเอสโป ซ่ึงรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีช่ือเดิมวา่เฮลซิงฟอร์สและยงัคง
เป็นช่ือเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบนั...  

  จากนั้นน าท่านชมประเทศท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง กรุง
เฮลซิงกิ เจา้ของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก นครลูกคร่ึง มี



ประชากรกวา่ส่ีแสนคน มีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมนัท าหนา้ท่ีเป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้าง
เมืองใหม่น้ี ชมศูนยก์ลางของเมืองท่ี จตัุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) ซ่ึงมีขนาดใหญ่รองรับคนได้
หลายหม่ืนคน ส่ิงก่อสร้างส าคญับริเวณจตุัรัสน้ีคือ มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือของ
จตัรัุส ทางทิศตะวนัออกและตะวนัตกเป็นท าเนียบรัฐบาลและอาคารหลกัของมหาวิทยาลยัตามล าดบั 
และบริเวณจตุัรัสแห่งน้ียงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ชนะรางวลัออสการ์เร่ืองเรดส์ โดยใชฉ้าก
มโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

ชมมหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถแ์บบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์
นิกายออร์โธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก ตวัวิหารอุสเปนสก้ีตั้งอยูบ่นเนินไม่ไกลจากบริเวณ
ท่าเรือ มีลานกวา้งหนา้วิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปดา้นล่างของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือท่ี
สวยงามจุดหน่ึง  
ชม อนุสาวรียฌ์อง ซีเบเลียส (SIBELIUS MONUMENT) นกัประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงชาวฟินน์ ซ่ึงตั้งอยู่
ภายใน สวนซีเบเลียส (SIBELIUS PARK) ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหก้บัฌอง ซิเบเลียส ออกแบบโดย EILA 
HILTUNEN  
ประติมากรชาวฟินน์ ประกอบไปดว้ยท่อเหลก็ประมาณ 600 ท่อเช่ือมประสานเขา้ดว้ยกนั อนุสาวรียซี์เบ
เลียสน้ีมีน ้าหนกัถึง 24 ตนั  

  ชม โบสถ ์TEMPPELIAUKIO ซ่ึงมีอีกช่ือหน่ึงวา่ ROCK CHURCH เป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึง
ของกรุงเฮลซิงกิ สร้างดว้ยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งท่ีสวยงาม มีสถาปัตยกรรมท่ีแปลกตาอยู่
บริเวณหนา้ผาท่ีมีก าแพงภายในเป็นหิน   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั SCANDIC หรือเทียบเท่า 

วันท่ีแปดของการเดินทาง    เฮลชิงก ิ(ฟินแลนด์) - โดฮา - ประเทศไทย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ....แลว้น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อกลบัสู่ ประเทศไทย 

17:20 น. (เวลาทอ้งถ่ิน)  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR302/QR836 
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีโดฮา  2330-0220  *.*.*. 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง   ประเทศไทย   

13:10 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
*.*.*.*.*.*.*.*.*. 



หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความ
ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกีย่วข้องกับวันเดินทางท่ีท่านได้ท าการจองไว้
กบัทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
อตัราค่าใช้จ่าย 

วันท่ีเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค. – 5 ก.พ. 
4-12 ก.พ./ 11-19 ก.พ. / 25 ก.พ. -5 มี.ค. 
4-12 มี.ค. / 11-19 มี.ค. /18-26 มี.ค. 
25 มี.ค.-2 เม.ย. 
1-9 เม.ย. / 15-23 เม.ย. / 22-30 เม.ย.   
29 เม.ย.-7 พ.ค. 

95,900.- 

22,500.- 

8-16 เม.ย./9-17 เม.ย. / 10-18 เม.ย. 
11-19 เม.ย. 

105,900.- 

6-14 พ.ค. /20-28 พ.ค. / 27 พ.ค.-4 มิ.ย. 
3-11 มิ.ย. / 17-24 มิ.ย. / 20-27 มิ.ย. 
17-25 ก.ค. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. 
7-15 ส.ค. / 21-29 ส.ค.  
4-12 ก.ย. / 18-26 ก.ย.  
2-10 ต.ค. / 9-17 ต.ค. 

95,900.- 

16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค. 95,900.- 

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย. 95,900.- 

27 พ.ย.-5 ธ.ค. /4-12 ธ.ค. 95,900.- 

11-19 ธ.ค. 95,900.- 

25 ธ.ค.-2 ม.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 105,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษี
ประกนัภัยการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 

 



อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 4 ดาว 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
10. ค่าทิป 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนัก

เกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญา การเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า** 



 
เง่ือนไขการจอง 
 กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไข  
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคา

ทวัร์  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บ 
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการ 
บินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้  
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั…. 



- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั 
หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด  
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long 
leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่น 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 



กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
• ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการ

สัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก 
ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
กับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้” 

  
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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