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สแกนดเินเวยี 
สวเีดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน 

ล่องเรือฟยอร์ด, น่ังรถไฟฟลมับาน่า, ล่องเรือ DFDS 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน ้าด่ืมทุกวัน 
รถบัส 50 ที่นั่ง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย,จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ  
จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 
ก าหนดการเดินทาง 

วันท่ีหนึ่ง ประเทศไทย 

22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน  
 เอมิเรตส์ (EK) เคาน์เตอร์ T เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วันท่ีสอง ประเทศไทย - ดูไบ - สต็อกโฮลม์ (สวีเดน) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮลมป์ระเทศสวีเดนโดยเท่ียวบินท่ี EK385 / EK157 
**** แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีสนามบินดูไบ 05.00-08.30 *** 

12.15 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง กรุงสตอ็กโฮลม ์ประเทศสวีเดน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแลว้ 

 ......น าท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮลม ์เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก
จนไดรั้บขนานนามวา่ ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวติัศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ...ชมความ
สวยงามของวิวกรุงสต๊อกโฮลม์ ณ จุดชมวิว น าท่านชอ้ปป้ิงท่ีถนนชอ้ปป้ิงสตรีท.....อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้
พื้นเมืองตามอธัยาศยั.... 

  
น าท่าน ชมภายนอกพิพิธภณัฑเ์รือวาซา เรือรบโบราณท่ีจมทะเลถึง 333 ปี เรือรบท่ีใหญ่ท่ีสุดบรรทุกปืน
ใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านท่ีตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนติดต่อหัวหนา้ 
ค่าเขา้ท่านละ 20 Euro.- *.*.*. ...น าท่านอิสระถ่ายรูปดา้นหนา้กบั CITY HALL หรือศาลาการเมืองทุกปี
ของวนัท่ี 10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวลัโนเบล ณ ท่ีน่ี 



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  QUALITY AIRPORT HOTEL ARLANDA หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม สต็อกโฮลม์-คาร์ลสตัด-ออสโล-โกล (นอร์เวย์) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตดั  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (310 กม.) เมืองริมทะเลสาบแวน
เนิร์น ท่ีมีชาวเมืองนอร์ดิกดั้งเดิมอาศยัมาแต่โบราณกวา่ 1,000 ปี 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ท่ีตั้งอยูข่อบดา้นเหนือของ 
  อ่าวฟยอร์ด ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้อนัเขียวขจี 
 ...น าท่านถ่ายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE น าท่านชมภายนอกพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณจดั

แสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้างจากไม ้ในสตวรรษท่ี 9 *.*.*. หากท่านท่ีตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวน
ติดต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 20Euro.- *.*.*. 

  

  



...น าท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึงคามเป็นอยูส่ภาพชีวิตและการด้ินรนต่อสู้
ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด ์.น าท่าน ชมปราสาท AKERSHUS  
น าชมกรุงออสโล นครท่ีมีอายกุวา่ 1,000 ปี ตั้งแต่สมยัไวก้ิงเรืออ านาจ ผา่นชมน าเนียบรัฐบาล
พระบรมมหาราชวงัของกษตัริยน์อร์เวย.์.น าท่านชมศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยูริ่มแม่น ้า รายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟ
ยอร์ด ...จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจบริเวณ ยา่นคาร์ลโจฮนัเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้
อปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโลสินคา้ของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ
เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม สินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ ท่ีขายกนัในประเทศน้ีจะมีราคาค่อนขา้งสูง
เน่ืองจากนอร์เวยเ์ป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง… 
...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโกล (GOL) เมืองแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย ์
เมืองแห่งปากประตูสู่ดินแดนแห่งฟยอร์ดแลนดแ์ละสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศ และยงัเป็น
เมืองท่ียงัคงรักษาจารีตวฒันธรรมรูปลกัษณ์ดั้งเดิมของหมู่บา้นชนชาวนอร์สในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19.. 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ท่ีพกั  STOREFJELL RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี  โกล-ฟลมั-กูดวาเกน-เบอร์เกน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลมั (FLAM) ดินแดนแห่งเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย ์ซ่ึง
เป็นลกัษณะของการเกิดการกดัเซาะของน ้าแขง็เม่ือคร้ังท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลเหล่านั้นยงัเป็นน ้าแขง็อยู ่
เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมีลกัษณะเวา้แหวง่เขา้มาในแผน่ดินเป็นธรรมชาติท่ีมีความงดงามเป็น
อยา่งมาก… 

 
 ...จากนั้นน าท่าน ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็น KING OF FJORD และนบั

ไดว้า่เป็นฟยอร์ดท่ีลึกเขา้มาในแผน่ดินมากท่ีสุดดว้ยความยาวกวา่ 200 กิโลเมตร ท่านจะไดช่ื้นชม  ความ
งามทางธรรมชาติท่ีสร้างสรรคไ์วใ้หท้่านช่ืนชมอยา่งเตม็อ่ิม สวยราวอยูใ่นภาพวาดจากจินตนาการ 
เนียรอยฟยอร์ด  (NAEROYFJORD) เป็นฟยอร์ดท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก และเออร์แลนดส์ 



ฟยอร์ด (AURLANDSFJORD) เป็นฟยอร์ดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศนอร์เวย ์ทั้งสองฟ
ยอร์ดเป็นสาขาของ SONGNEFJORD ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น KING OF FJORD คือ เป็นฟยอร์ดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
และยิง่ใหญ่ท่ีสุดของนอรเวย ์โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ด ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นฟยอร์ดท่ีอยูห่่างไกล
ท่ีสุด และสวยงามทีสุดในฟยอร์ดสาขาของ SOGNEFJORD อีกทั้งยงัเป็นฟยอร์ดท่ีใหญ่ท่ีสุดในนอรเวย์
อีกดว้ย ....เดินทางถึง เมืองกูดวาเกน้ (GUDVANGEN) น าท่าน นัง่รถไฟสายโรแมนติค ฟลมับาน่า 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) เมืองใหญ่ท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 2 ของนอรเวย ์

อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั และยงัเคยใหก้ารตอ้นรับผูม้าเยอืนอยา่งอบอุ่นมาแลว้กวา่900 ปี เป็นเมืองท่ี
ไดรั้บการสืบทอดเอกลกัษณ์ทางศิลปะ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของบรรพบุรุษจนไดรั้บการขึ้นทะเบียน
เป็น มรดกโลก.. 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า  เบอร์เกน-เกโล 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
...น าท่านเดินทางสู่ ยา่นเมืองเก่า ซ่ึงในอดีตเป็นโกดงัสินคา้ต่างๆ ปัจจุบนัถูกดดัแปลงมาเป็นร้านอาหาร 
โรงแรม อาร์ตแกลเลอร่ี พิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ต่างๆมากมาย ใหท้่านไดพ้กัผอ่นกบับรรยากาศแสนสบาย 
ผา่นชมบริเวณท่าเรือ และBrygge อาคารเก่าแก่อายรุาว 300 ปี ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 ...จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกโล (GEILO) (244 กม.) ท่ีตั้งอยูบ่นเขาท่ามกลางความสดใสของ
ธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทท่ีพร้อมสรรพส าหรับการเล่นสกี ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวจะเตม็ไปดว้ย
ผูค้นท่ีรักการเล่นสกี …อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั.... 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  GEILO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก  เกโล-ออสโล-เรือ DFDS  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
*.*.*. (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ใส่สัมภาระเพื่อคา้งบนเรือส าราญ 1 คืน) *.*.*. 

...น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (222 กม.) เมืองท่ีถูกสถาปนาขึ้นเม่ือ 60 ปีก่อน ซ่ึงในอดีตเม่ือคร้ังท่ีนอร
เวยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์ก นอร์เวยไ์ดย้า้ยเมืองหลวงถึง 2 คร้ังจากกรุงทรอนโฮลมม์าเป็น
กรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนั… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
........... น.  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย ์มุ่งสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 
16.30 น. เรือส าราญ DFDS SEAWAYS ไปยงั เมืองโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมาร์กบนเรือท่านจะไดพ้บกบัส่ิงอ านวยความสะดวก ดิสโกเ้ธค - บาร์ - ร้านคา้ปลอดภาษี
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
ค ่า  รับประทานอาหาค ่าแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ สไตน์สแกนดิเนเวียน 

วันท่ีเจ็ด เรือ DFDS-โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก)-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้บนเรือ 
09.30 น. เรือส าราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก เมืองหลวง 

และเมืองชายฝ่ังทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยูช่ายฝ่ังตะวนัออกของเกาะซีแลนด ์และเป็นยา่นธุรกิจท่ี



ส าคญั เน่ืองจากมีการท าประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินคา้การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม อีก
ทั้งยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสวยงาม และน่าสนใจดว้ยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 
...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเท่ียวส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมือง เพราะมี
ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกท่ีสวยงาม ทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินคา้โบราณท่ี
ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองขา้งฝ่ังแม่น ้า. 
...น าท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ซ่ึง
เป็นสถานท่ีประทบัของบรรดาเหล่าพระราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก พระราชวงัแห่งน้ีก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนั เหมือนกบั
พระราชวงับัก๊ก้ิงแฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงัตั้งต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็น
ลานกวา้งซ่ึงรถสามารถแล่นผา่นไปมาไดอ้ยา่งสบาย เน่ืองจากพระราชวงัแห่งน้ีไม่มีร้ัวกั้น จตุัรัส
ดา้นหนา้ของพระราชวงั ท่านจะพบกบัอนุสาวรียข์องกษตัริยเ์ดนมาร์กทรงมา้ ดูสง่างามยิง่นกั…. 
...น าท่าน ถ่ายภาพกบัเงือกนอ้ยลิดเด้ิล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ต านานแห่งความรักของ
เงือกนอ้ยสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน้ จากงานการประพนั ธ์อนัลือช่ือของฮนัส์ คริสเตียน
แอนเดอร์สัน (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตวัละครส าคญัท่ีท าให้กรุงโคเปนเฮเกน
ไดรั้บฉายาอีกอยา่งหน่ึง นอกจากสวรรคแ์ห่งเมืองท่าวา่เป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกดว้ย 
นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยู่ริมชายหาดแลว้ แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยูใ่นโปสการ์ด และของท่ีระลึก ไม่วา่จะ
เป็น แมก็เน็ตแกว้น ้า พวงกุญแจ ทัว่กรุงโคเปนเฮเกน 

 

 
14.20 น. (เวลาทอ้งถ่ิน)  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เท่ียวบินท่ี EK152 / EK384 

**** แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีดูไบ 23.45-03.05 *** 

วันท่ีแปด ประเทศไทย 

12.05 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

***ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 



 
 
  
 
 อตัราค่าใช้จ่าย 

วันท่ีเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

11-18 ก.พ. / 25 ก.พ.-4 มี.ค.   
4-11 มี.ค. / 13-20 มี.ค. / 18-25 มี.ค.  
25 มี.ค.-1 เม.ย. 
1-8 เม.ย. /15-22 เม.ย.  

93,888.- 

18,500.- 

7-14 เม.ย. / 9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. 
11-18  เม.ย. 

103,888.- 

22-29 เม.ย. 
28 เม.ย.-5 พ.ค.   
31 พ.ค.- 7 ม.ิย. 
2-10 มิ.ย. / 23-30 มิ.ย. / 8-15 ก.ค. 
22-29 ก.ค. / 11-18 ส.ค.  
26 ส.ค.-2 ก.ย. / 9-16 ก.ย.  
23-30 ก.ย. / 7-14 ต.ค. /21-28 ต.ค. 
29 ต.ค.-5 พ.ย. / 11-18 พ.ย. 
24 พ.ย.-1 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค.  

93,888.- 

22-29 ธ.ค.  
27 ธ.ค.-3 ม.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 

103,888.- 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 



6. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  
 
 

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  
9. ค่าตรวจโควิดตามมาตรการของฝ่ังไทย 
10. ค่าทิปท่านละ 50.- ยโูร 
11. ค่าวีซ่าเชงเกน้ 6,000.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วีซ่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้

กรณีถา้มี 
ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเท่านั้น) 
 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ 
ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือ
ศึกษาอยูเ่ท่านั้น  
4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผู ้
เดินทางตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย 
เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง 
ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้  



5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า** 
เง่ือนไขการจอง 

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

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

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

ทวัร์  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

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

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 าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• 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
วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ื่นให้ก่อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (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 บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
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 หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
  



 
ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 
อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต 
รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะ
ยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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