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

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 960  พบเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 2 สนามบนิสตอกโฮลม์-พพิธิภัณฑเ์มืองสต็อกโฮลม์-พพิธิภัณฑเ์รือวาซ่า- 

                เมืองเก่ากัมลา สแตน-ล่องเรือส าราญ SILJA LINE 

00.25 น. เดินทางสู ่สนามบินสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เทีย่วบินที่ 

TG960 (00.25-06.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12ชั่วโมง30นาที บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเขา้สู่ 
กรุงสต็อคโฮลม์ เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบมารล์ารจ์นไดร้บัสมญา
นามว่าเป็น นครแห่งน า้หรือเวนิซแห่งยโุรปเหนือ 

น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง หรือ พิพิธภัณฑเ์มืองสต็อกโฮลม์ (Stockholm City Hall) แห่งนี ้
ก่อสรา้งตัง้แต่ ปี ค.ศ.1923 ไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาราวกับพระราชวัง โดยใชเ้วลา
สรา้งถึง 12 ปี โดดเด่นดว้ยคุณลกัษณะพิเศษของตัวอาคาร ที่ก่อสรา้งดว้ยอิฐสีแดงทัง้หลงั ซึ่งเป็น
สญัลกัษณข์องเกาะที่ยิ่งใหญ่ (King Island) ถึงแมว้่ารูปลกัษณภ์ายนอกจะดูเรียบ โดยไฮไลทข์อง
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ศาลาว่าการเมืองแห่งนี ้อยู่ที่ หอ้งเตน้ร  า นอกจากนี ้ไม่ควรพลาดชมโถงกลาง (Grand Hall) ที่ผนงั
ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งโมเสกเคลือบทองนบัลา้นชิน้ แสนวิจิตรเกินจะบรรยาย และเป็นสถานที่ในการ
มอบรางวลัโนเบล รางวลัอนัทรงเกียรติ และทรงคณุค่าของโลกอีกดว้ย (การมอบรางวลัโนเบลสาขา
สนัติภาพจดัขึน้ที่เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สว่นสาขาอ่ืนๆ จดัที่เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน) 

จากนั้นน าท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า(Vasa Museum) เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่
กษัตริยก์ุสตาฟที่ 2 รบัสั่งใหส้รา้งเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สดุในยุโรปในสมยันัน้ แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน า้
เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใตท้ะเลมากกว่า 300ปี ถึงสามารถกูข้ึน้มาจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ ์โดย
ตอ้งน าชิน้ส่วนหลายลา้นชิน้ที่กระจายไปทั่วทอ้งน า้แถบนัน้มาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาด
ยักษ์ แต่ก็สามารถสรา้งขึน้มาจนกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮลม์จวบจนถึง
ปัจจบุนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู ่ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ที่สดุและสวยงามราวกับ
ภาพวาดปัจจุบันยังทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทัง้
บา้นเรือน สิ่งปลกูสรา้งที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสน่ห ์
ของตรอกซอกซอยต่างๆ ที่เรียงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนงัสือ 

จากนั้นแวะถ่ายรูป (ดา้นนอก) พระราชวังสต็อคโฮล์ม (Stockholm Royal Palace) เป็นที่อยู่
อาศยัของ พระมหากษัตรยิส์วีเดนในปัจจบุนัเป็นพระราชวงัที่ก่อสรา้งดว้ยอิฐ หลงัคาถกูปกคลมุดว้ย
ทองแดงและยงัเป็น 1 ในพระราชวงัหลวงที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

เดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยเรือส าราญขนาดใหญ่ Tallink - Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร 
ขนาดใหญ่ที่สดุของสแกนดิเนเวีย ลอ่งผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกบัความสนุกสนานมากมายใน
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เรือ อาทิ ภัตตาคาร, รา้นอาหาร, บาร,์ ไนตค์ลับ, ดิสโก้เธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว , 
รา้นคา้ปลอดภาษี ชมวิวทิวทศันอ์นัสวยงามของหมู่เกาะที่สวยงาม 
กรุงสต็อกโฮลม์-กรุงเฮลซิงกิ อิสระกบัการพกัผ่อนบนเรือ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารภายในเรือ แบบบุฟเฟ่ต ์
พัก บนเรือส าราญ Tallink - Silja Line 
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 3 เมืองเฮลซิงกิ-โบสถห์นิเทมเปอเลียวคิโอ-ถนนเอสปลานาดิ-รถไฟแบบตู้นอน-เมืองเคมิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภัตตาคารบนเรือ 

เรือเทียบท่า เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) 
น าทกุท่านเดินทางสู ่“กรุงเฮลซิงกิ” (Helsinki) นครหลวงของประเทศฟินแลนด ์  ซึ่งมีสถาปัตยกรรม
แบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรสัเซีย เจา้ของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถห์ินเทมเปอเลียวคิโอ (Temppeliaukio Church) เป็นโบสถ์ที่มี
สถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อ่ืน โดยแต่เดิมพืน้ที่ของโบสถน์ีเ้ป็นเนินเขา และผูอ้อกแบบไดใ้ชว้ิธีสรา้ง
โบสถท์ี่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสรา้ง โบสถใ์นนัน้ โบสถน์ีท้ี่ไดข้ึน้ชื่อว่าเป็น โบสถ์
แห่งความรกั และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเก่ียวกบัความรกัในโบสถน์ีแ้ลว้จะ
สมหวังในสิ่งที่อธิษฐานคนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี ้เนื่องจากโบสถ์นี ้สร้างขึน้เมื่อวันที่  14 
กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาว
เฮลซิงกินิยมเลือกมาจดังานแต่งงานกนัที่โบสถแ์ห่ง โดยโบสถแ์ห่งนีย้งัเป็นหนึ่งใน “Helsinki’s most 
popular tourist attractions” อีกดว้ย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านผ่านชม ชมวิหาร (Uspensky) ของศาสนาคริสตน์ิกายออรธ์อดอกซท์ี่งดงามดว้ยลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบรสัเซีย อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงใน “ย่านถนนเอสปลานาดิ” (Esplanadi) ที่สอง
ขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซนช์ื่อดงั รวมถึงหา้งสต๊อ
คมาน (Stockmann) อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ สินคา้แบรนดเ์นมและสินคา้พืน้เมืองตาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สถานีรถไฟเมืองเฮลซิงกิ 
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น าท่าน น่ังรถไฟแบบ OverNight Train สู ่เมืองเคมิ (Kemi) 

 4 หมู่บ้านซานตา คลอส-ฟารม์กวางเรนเดียร ์(กวางลากเล่ือน) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรถไฟ 

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านซานตา คลอส”  (Santa Claus Village) ซึ่งชาวฟินแลนดไ์ดส้รา้งขึน้
เพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้จดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่ง
โปสการด์ใหเ้พื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พรอ้มถ่ายรูปกบัพาหนะของซานตา คลอส  
พรอ้มสนกุกบักิจกรรมมากมายในหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยจุดถ่ายภาพที่น่ารกั  
*** พรอ้มรบัประกาศนียบตัรทีร่ะลึกในการเขา้เยี่ยมบา้นซานตา้ ผูน้่ารกั ณ เสน้อาร์คติก เซอร์เคิล 
*** อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารกัของ หมู่บา้นซานตา้ ที่
ส  าคญัอย่าลืมสง่โปสการด์ จากบา้นซานตา้ ถึงคนท่ีคณุรกัหรือถึงตวัคณุเองเป็นที่ระลกึ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



KEU130912-TG Explorer Scandinavia Finland Winter 9D6N  Thai Airways (TG) 

น าท่านเดินทางสู่ ฮัสกี้ฟาร์ม ที่เพาะพันธุ์ไวเ้พื่อใชป้ระโยชนต่์างๆ น าคณะทดสอบประสบการณ์
ดว้ยการขับเคล่ือนสุนัขลากเล่ือน (HUSKY SAFARI) สุนัขฮัสกีเ้ป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 
30,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลาเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพืน้ที่ที่ปกคลุมไปด้วย
น า้แข็งและหิมะ ฮัสกีจ้ึงไดก้ลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แทท้ี่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อน
สงูสดุในบรรดาสนุขัลากเลื่อนทัง้หมด ทัง้นีเ้นื่องจากสนุขัมีน า้หนกัเบา, คลอ่งตวั ว่องไว, แข็งแรงและ
อดทนต่อความหนาวเย็นและความอดยากในฤดหูนาวไดดี้ รวมทัง้มีความอดทนต่อความเหนื่อยลา้
เป็นที่หนึ่ง จึงท าใหส้ามารถลากเลื่อนดว้ยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต  ่ากว่า
ศูนยอ์งศา นอกจากนีสุ้นัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร ์(HUSHER) เป็นผูบ้ังคับ
เลื่อนในการแข่งขนั แต่ละครัง้จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศแถบขัว้โลก 

น าท่านแวะเยี่ยมชม “ฟารม์กลางเรนเดียร”์ (Reindeer Farm) ใหท้่านไดจ้ิบชาเบอรร์ี่อุ่นๆ เป็นชา
ขึน้ชื่อของดินแดนแถบนี ้จากนัน้น าท่านชม ฟารม์กวางเรนเดียร ์สตัวข์ึน้ชื่อของฟินแลนด ์ 
โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพืน้เมืองที่มักเลีย้งไวใ้ชง้านในเขตหนาว ชมความน่ารกัของกวางแสนรู ้
จากนัน้น าท่านไดน่ั้งรถเล่ือนทีล่ากโดยกวางเรนเดียรอ์ย่างสนุกสนาน  
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น าท่านเขา้ พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกหอ้งที่พกัเป็นกระจก ท าใหท้่านรูส้ึกเสมือนนอนอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติจรงิๆ หากโชคดี ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของล าแสง ออโรรา่ Aurora ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึน้เฉพาะช่วงฤดหูนาวในบริเวณขัว้โลกเท่านัน้ มีเวลาใหท้่านเดินเลน่ 
และท ากิจกรรมภายในโรงแรม อาทิ เซาวน์่า หรือ บารน์ า้แข็ง หรือเลน่กระดานลื่น Snow sledge  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก Santa's Igloos Arctic Circle หรือ Aurora cabin glass igloos in Apukka Resort 
หรือเทยีบเท่า 
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 5 เมืองเคมิ-ขับข่ีรถสโนวโ์มบลิ-ล่องเรือตัดน ้าแข็ง Ice Breaker-ภัตตาคารน ้าแข็ง- 

                เมืองโรวาเนียมิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

เดินทางถึง เมืองเคมิ (Kemi) เมืองทางทิศตะวนัตกของแลปแลนด ์ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือ  
ชมภายในภัตตาคารน ้าแข็ง ซึ่งเปิดบริการตลอดทั้งปี Snow Experience 365 ภายในจะมี
ประติมากรรมน า้แข็งที่น่าทึ่ง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับเครื่องด่ืมพรอ้มนั่งถ่ายรูป กับโต๊ะอาหาร
น า้แข็งที่ลอ้มรอบดว้ยรูปป้ันที่สวยงาม และแกว้ที่ใชเ้สิรฟ์เครื่องดื่ม จะท าจากน า้แข็งภายใตอ้ณุหภูมิ
ลบหา้ถึงลบสิบองศาเซลเซียสแมใ้นช่วงกลางฤดรูอ้น  
***ในกรณีที่ไม่ไดเ้ขา้ชม Snow Castle จะน าท่านเขา้ชม Snow Experience 365 แทน*** 
หรือ น าท่าน เขา้ชม Snow Experience 365 (เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชม Snow Castle ได)้ 

น าท่านชม Snow Castle ปราสาทน ้าแข็งแสนสวยที่ตกแต่งในช่วงฤดูกาลเท่านั้น  แกะสลัก
เปรียบเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในพระราชวงัที่ถูกสรา้งขึน้จากกอ้นน า้แข็ง  สลบัดว้ยสีสนัแห่งแสงไฟเขา้
กบับรรยากาศยิ่งนกัภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ใหท้่านไดท้ึ่งในจินตนาการของนกัประติมา กรรมกอ้น
น า้แข็ง อาทิ โรงแรมน า้แข็งส าหรบัท่านที่ชอบความแปลกใหม่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าท่านสัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน 
“เรือตัดน ้าแข็ง” (Ice Breaker Sampo Cruise) เรือตดัน า้แข็งล าเดียวท่ีเปิดโอกาส ใหน้กัท่องเที่ยว
เขา้ชมเรือจะล่องบนน า้แข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานบัเมตรดว้ยน า้หนกักว่า 3,500 ตนั ดว้ยโปรแกรม
พิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตดัน า้แข็งที่ใชใ้นฤดหูนาวของประเทศฟินแลนด ์เรือล า
นีจ้ะท าใหน้ า้แข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินคา้ในช่วงฤดหูนาว เรือจอดคา้งบนน า้แข็งกลาง
ทะเล มีเวลาใหท่้านไดล้งมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน ้าแข็งบอลติกหรือทดลองสวมชุดชูชีพ
พเิศษทีท่ าขึน้เพือ่ใชใ้นการลอยตวัใน ทะเลน า้แข็ง ทีม่ีอณุหภูมิต ่ากว่าศูนยอ์งศา ไดอ้ย่างจุใจ พรอ้ม
รบัประกาศนียบตัรที่ระลกึการมาเยือนเรือตดัน า้แข็ง  

น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน า้แข็งที่จับตัวหนากว่า 1 
เมตรในแต่ละวัน ว่ายน ้าทะเล (Ice Swimming) ลงว่ายน ้าในบ่อน ้ากลางทะเลเคมิหนาวเย็น 

และลอ้มไปดว้ยน า้แข็งหนา อณุหภมูิที่ติดลบกว่า 10 องศาเซลเซียสโดยชดุวายน า้พิเศษ   
A Water Right Thermal Sutt จนเรือกลบัถึงฝ่ัง 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านตามล่าหาแสงเหนือ กิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะดว้ยการ 
ขบัขี่สโนวโ์มบิล (Snowmobile) พาหนะที่คล่องตวัที่สดุในการเดินทางบนหิมะหรือน า้แข็ง โดยท่าน
จะไดร้บัค าแนะน าในการขับขี่ที่ถูกตอ้ง สนุกสนานและปลอดภัย จากเจา้หนา้ที่ผูเ้ชี่ยวชาญ และ
ช านาญเสน้ทางในการเดินทางท่อง เที่ยวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี โดยทางบรษิัท ฯ จะมีการจดัเตรียม
เครื่องกนัหนาวใหท้่านอย่างครบถว้นตัง้แต่ศีรษะจรดเทา้ น าท่าน ขบัขี่สโนวโ์มบิล ลดัเลาะไปบนทุ่ง
น า้แข็งกวา้งสูบ่รเิวณที่สงูและทอ้งฟ้าโปรง่เพื่อตามหาแสงเหนือ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 
**ทัง้นีก้ารตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยนัไดแ้น่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครัง้ที่ออก
เดินทาง เนือ่งจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินัน้ ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั การเกิดแสงเหนือ 
ตอ้งขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนันัน้ๆ  
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พักที ่Cape East Hotel Haparanda  หรือเทยีบเท่า 

 

 6 เมืองโอวลุ-สนามบนิ Oulu-โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอวลุ  (Oulu) ตัง้อยู่บนชายฝ่ัง Bay of Bothnia ใกลก้ับเสน้อารก์ติก เป็น
เมืองที่เก่าแก่ที่สดุทางตอนเหนือของฟินแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.3 แสนคน มากเป็นอนัดบัหก
ของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็นที่ รู ้จักในด้านเมือง
เทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเลน่สกี มีธรรมชาติที่สวยงาม  
เป็นเมืองที่มีสีสนัและมกัมีเทศกาลมากมายที่สรา้งความคึกคกัเป็นอย่างมากเลยทีเดียว น าท่าน ชม
เมืองโอวล ุใหท้่านเดินเลน่ชมเมืองบรเิวณถนนคนเดิน 
ถ่ายภาพกบั รูปป้ันต ารวจรูปร่างอ้วนน่ารักที่เรียกว่า” Toripolliisi ” ถือเป็นไฮไลทข์องเมืองที่ไม่
ควรพลาด  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบิน Oulu Airport 

16.05 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินโคเปนเฮเกน โดย สายการบิน ฟินนแ์อร ์(Finn Air) 

เที่ยวบินที่ AY440 (16.05-17.07) / AY959 (17.55-18.35) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ  
3 ชั่วโมง 30 นาท ี(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินสนามบินเฮลซิงกิ)  

18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น (Copenhagen Airport) ประเทศเดนมารก์ เมืองหลวงของ
ประเทศเดนมารก์ ราชอาณาจักรสุดมั่งคั่งและร  ่ารวยที่สุดล าดับต้นๆ ของโลก  โคเปนเฮเกน
(Copenhagen) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สดุในโลก และเป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมารก์(Denmark)  
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ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี ้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย 
โคเปนเฮเกน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมารก์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกติด
ชายฝ่ังทะเล เมืองที่ เก่าแก่ในทวีปยุโรปและยังถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบ
สแกนดิเนเวียน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก AC Hotel by Marriott Bella Sky Copenhagen หรือเทยีบเท่า (2 คืน) 
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 7 กรุงโคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอรก์-น ้าพุเกฟิอ้อน-เงอืกน้อยลิดเดิล้ เมอรเ์มด 

                ถนนช้อปป้ิงสตร้อยท-์นูฮาวน ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม กรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึน้ในราว
คริสต์ศตวรรษที่  10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วย
ธรรมชาติที่สวยงาม และน่าต่ืนตาต่ืนใจ  น าท่านถ่ายรูปบริเวณลานกวา้งหน้าพระราชวังอะมา
เลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่ง
เดนมารก์ พระราชวงัแห่งนีก้่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมี
การเปลี่ยนทหารยามหนา้วงัทกุวนั เหมือนกบัพระราชวงับั๊กกิง้แฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงั 
ตั้งต่อกันคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่าง
สบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนีไ้ม่มีรัว้กั้น จัตุรสัดา้นหนา้ของพระราชวงัท่านจะพบกับอนุสาวรีย์
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ของกษัตรยิเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดสูง่างามยิ่งนกั น าท่านถ่ายภาพกบัน ้าพุเกฟิอ้อน(Gefion Fountain) 
อนสุาวรียท์ี่เป็นที่มาแห่งต านานในการสรา้งประเทศ ลกัษณะเป็นน า้พรูุปป้ันผูห้ญิงก าลงัถือแสไ้ล่ววั 
4 ตัว ท่ีมีต านานเล่าขานกันว่า เทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธิ์ดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ พระราชินี
เกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ จนเกิดเป็นประเทศ
เดนมารก์ น าท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด(The Little Mermaid) ต านานแห่ง
ความรกัของเงือกนอ้ยสญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพันธอ์ันลือชื่อของ
ฮนัส ์คริสเตียน แอนเดอรส์นั (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตวัละครส าคญัที่ท าใหก้รุง
โคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอีกอย่างหนึ่ง  
นอกจากสวรรคแ์ห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรกัในเทพนิยายอีกดว้ย นอกจากจะนั่งอวดโฉม
อยู่รมิชายหาดแลว้ แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการด์ และของที่ระลกึ ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แกว้
น า้ พวงกญุแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกดว้ย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนชอ้ปป้ิงสายส าคัญของเมืองที่เรียกว่าสตร้อยท(์The 

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

น าท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเที่ยวส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีรา้นคา้ 
รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกที่สวยงามทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินคา้โบราณที่ไดร้บั
การบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองขา้งฝ่ังแม่น า้ บริเวณแห่งนีย้งัเคยเป็นที่
พ านกัของฮนัส ์ครสิเตียน แอนเดอรซ์นั ราชานกัเขียนแห่งโลกนิทานผูเ้ลื่องชื่อที่มีผลงานมากมาย 
 อาทิ เงือกนอ้ย ลูกเป็ดขึเ้หล่ และอ่ืนๆ ซึ่งมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเรื่องแรกในปี ค.ศ.1835 ที่
บา้นของเขาในนฮูาวนน์ีเ้อง ยิ่งท าใหย้่านนูฮาวนเ์ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งไปเยี่ยมชมกนั
ใหไ้ด ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  ทีพั่ก AC Hotel by Marriott Bella Sky Copenhagen หรือเทยีบเท่า (2 คืน) 



KEU130912-TG Explorer Scandinavia Finland Winter 9D6N  Thai Airways (TG) 

 

 8 สนามบนิกรุงโคเปนเฮเกน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

14.25 น. ออกเดินทางจากเมืองโคเปนเฮเกน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินไทย (TG) เทีย่วบิน

ที ่TG 951  ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.35 ชั่วโมง  บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 
 

  9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
22 – 30 มีนาคม 2566 169,999 169,999 40,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้ และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 100,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
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2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ลกูคา้และบรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง



KEU130912-TG Explorer Scandinavia Finland Winter 9D6N  Thai Airways (TG) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
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ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
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2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้  

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

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 



KEU130912-TG Explorer Scandinavia Finland Winter 9D6N  Thai Airways (TG) 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

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

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

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