
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ  ล่องเรอืและพกับนเรอืส ำรำญ SILJALINE   

ล่องเรอืและพกับนเรอืส ำรำญ DFDS SEAWAY 

บินภำยในไม่ตอ้งนัง่รถไกล 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำรวมทกุอย่ำงตำมรำยกำรแลว้ ยกเวน้ค่ำใชจ้ำ่ยสว่นตวั 

      รหสัโปรแกรม : 27288 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 

วนัแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินสุวรรณภมูิ – โคเปนเฮเกน (เดนมำรก์) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคานเ์ตอรส์ายการบนิ EMIRATES 

AIRLINES เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของกำรเดินทำง  โคเปนเฮเกน (เดนมำรก์) 
 

02.00 น.   (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารค์ โดยเทีย่วบนิที ่ 

   EK377 / EK151  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องบนิทีส่นามบนิดูไบ 

13.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารค์ เมอืงหลวง และเมอืงชายฝัง่ทะเลของ

ประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์และเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญั เนื่องจากมกีารท าประมง และ

เป็นเมอืงท่าของการขนส่งสนิคา้การท่องเทีย่ว และอตุสาหกรรม อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่วยงาม และน่าสนใจดว้ย

มลีกัษณะของการผสมผสานวถิชีวีติหลากหลาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ นูฮาวน ์(NYHAVN) แหลง่ท่องเทีย่วส าคญั

อกีแห่งหนึ่งของเมอืง เพราะมรีา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ

ทีส่วยงาม ทนัสมยัประกอบกบัมเีรือใบ และเรือสนิคา้โบราณที่ไดร้บั

การบูรณะซ่อมแซมอย่างดถีูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองขา้งฝัง่

แม่น า้ ... 

น าท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลยีนบอรก์ (AMALIENBORG PALACE) ซึง่เป็นสถานที่

ประทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ พระราชวงัแห่งนี้ก่อสรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมร็อคโคโค 

ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วงัทกุวนั เหมอืนกบัพระราชวงับ ัก๊ก้ิงแฮมในองักฤษ อาคารของ

พระราชวงัตัง้ต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซึง่รถสามารถแลน่ผ่านไปมาไดอ้ย่างสบาย 

เนื่องจากพระราชวงัแห่งนี้ไม่มรี ัว้ก ัน้ จตัรุสัดา้นหนา้ของพระราชวงั ท่านจะพบกบัอนุสาวรียข์องกษตัริยเ์ดนมารก์ทรง

มา้ ดูสงา่งามยิ่งนกั…. 

น าท่าน ถ่ายภาพกบัเงอืกนอ้ยลดิเดิ้ล เมอรเ์มด (THE LITTLE MERMAID) ต านานแห่งความรกัของเงอืกนอ้ย

สญัลกัษณ์ทีส่  าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน้ จากงานการประพนั ธอ์นัลอืชื่อของฮนัส ์คริสเตียนแอนเดอรส์นั (HANS 

CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตวัละครส าคญัที่ท าใหก้รุงโคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอกีอย่างหนึ่ง 

นอกจากสวรรคแ์ห่งเมอืงท่าว่าเป็นเมอืงแห่งความรกัในเทพนิยายอกีดว้ย นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยู่ริมชายหาดแลว้ 

แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการด์ และของที่ระลกึ ไม่ว่าจะเป็น แมก็เน็ตแกว้น า้ พวงกุญแจ ทัว่กรุงโคเปนเฮเกน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  SCANDIC HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง    โคเปนเฮเกน(เดนมำรก์) - เรอื DFDS  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านอสิระใหท่้านเลอืกซื้อชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึมากมายของเดนมารค์ เช่น ขนมเดนิช หมอนและผา้ห่มขนเป็ด

คุณภาพสูงของเดนมารค์  สนิคา้ตกแต่งบา้นดไีซนเ์กไ๋กอ๋นัเป็นเอกลกัษณ์ของสแกนดิเนเวยี วติามนิบ ารุงผวิ วติามนิ

เอมดินี (IMEDEEN) ณ บริเวณ ถนนสายชอ้ปป้ิง STROGET ทีย่าวทีสุ่ดในยุโรป 



เทีย่ง  รบัระทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

........ น.  เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรือ DFDS สแกนดเินเวยีน ซเีวย ์มุ่งสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 

15.00 น.  เรือส าราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมอืงโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมารค์บนเรือท่านจะไดพ้บกบัสิง่อ  านวยความสะดวก 

ดสิโกเ้ธค -  บาร ์– รา้นคา้ปลอดภาษแีละอื่นๆ อกีมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหาค า่แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรือ สไตนส์แกนดเินเวยีน 

ทีพ่กั  พกับนเรือ DFDS SEAWAYS 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง   เรอื DFDS - ออสโล (นอรเ์วย)์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10:00 น. เรือส าราญ DFDS ถงึเท่าเทยีบเรือ  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงออสโล (OSLO) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ที่ต ัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ 

ระหว่างการเดินทางท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้อนัเขยีวขจี 

 น าท่านถ่ายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE น าท่านชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รือไวกิ้งโบราณจดัแสดงเกี่ยวกบั

เรือไวกิ้งที่สรา้งจากไม ้ในสตวรรษที ่9 *.*.*. หากท่านทีต่อ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนตดิต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 

15Euro.- *.*.*. 

 น าท่านชมอุทยานฟรอ๊กเนอร ์ที่มปีระตมิากรรมทีแ่สดงถงึคามเป็นอยู่

สภาพชวีติและการดิ้นรนต่อสูข้องมนุษยช์าต ิซึ่งเป็นผลงานของ 

กุสตาฟวเิกอแลนด ์ น าท่านชมปราสาท AKERSHUS น าชมกรุง

ออสโล นครทีม่อีายุกว่า 1,000 ปี ตัง้แต่สมยัไวกิ้งเรืออ านาจ ผ่านชม

น าเนียบรฐับาลพระบรมมหาราชวงัของกษตัริยน์อรเ์วย.์.น าท่านชมศาลาว่าการเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ย

สถาปตัยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่ริมแม่น า้ รายลอ้มไปดว้ยอาคารทีส่วยงามริม

ออสโลฟยอรด์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงอย่างจใุจบริเวณ ย่านคารล์โจฮนัเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ลือ่งชื่อ

ของเมอืงออสโลสนิคา้ของฝากที่เป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่วคือ เครื่องครวั พวงกุญแจเป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม 

สนิคา้และของที่ระลกึต่างๆ ทีข่ายกนัในประเทศนี้จะมรีาคาค่อนขา้งสูงเนื่องจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศที่มค่ีาครองชพี

สูงทีสุ่ดในโลกประเทศหนึ่ง… 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  SCANDIC HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง  นอรเ์วย ์– เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ ประเทศฟินแลนด ์

08:45 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงเฮลซงิกิ เที่ยวบนิที ่ AY1190 

11.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิ เฮลซงิกิ 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  ชมมหาวหิารอสุเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถแ์บบรสัเซยีออรโ์ธดอกซ ์และเป็นโบสถน์ิกายออรโ์ธ

ดอกซท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปตะวนัตก ตวัวหิารอสุเปนสกี้ต ัง้อยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มลีานกวา้งหนา้วหิาร 

เป็นจดุชมววิและถ่ายรูปดา้นลา่งของอ่าวฟินแลนดแ์ละตลาดริมท่าเรือที่สวยงามจดุหนึ่ง  

ชม อนุสาวรียฌ์อง ซเีบเลยีส (SIBELIUS MONUMENT) นกัประพนัธท์ีม่ชีื่อเสยีงชาวฟินน ์ซึ่งต ัง้อยู่ภายใน สวน

ซเีบเลยีส (SIBELIUS PARK) ซึง่สรา้งขึ้นเพือ่อุทศิใหก้บัฌอง ซเิบเลยีส ออกแบบโดย EILA HILTUNEN  

ประตมิากรชาวฟินน ์ประกอบไปดว้ยท่อเหลก็ประมาณ 600 ท่อเชื่อมประสานเขา้ดว้ยกนั อนุสาวรียซ์เีบเลยีสนี้มี

น า้หนกัถงึ 24 ตนั  

  ชม โบสถ ์TEMPPELIAUKIO ซึง่มอีกีชื่อหนึ่งว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถท์ี่มชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของกรุง

เฮลซงิกิ สรา้งดว้ยหนิโดยเฉพาะภายในมกีารตกแต่งที่สวยงาม มสีถาปตัยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหนา้ผาทีม่ี

ก าแพงภายในเป็นหนิ   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SCANDIC หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หกของกำรเดินทำง  ฟินแลนด-์ เรอื SILJA LINE – สตอ๊คโฮลม์ (สวีเดน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  กรุงเฮลซงิกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ ทางใต ้

ของประเทศ ริมชายฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกิอยู่ตดิกบัเมอืงวนัตาและเมอืงเอสโป ซึง่รวมตัง้เป็นเขตเมอืงหลวงหรือ

มหานครเฮลซงิกิ เฮลซงิกิมชีื่อเดมิว่าเฮลซงิฟอรส์และยงัคงเป็นชื่อเมอืงในภาษาสวเีดนในปจัจบุนั...  

  จากนัน้น าท่านชมประเทศทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซงิกิ เจา้ของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก นครลูกคร่ึง 

มปีระชากรกว่าสี่แสนคน มคีารล์ ลุดวกิ เองเกล ชาวเยอรมนัท าหนา้ที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสรา้งเมอืงใหม่นี้ 

ชมศูนยก์ลางของเมอืงที ่จตัุรสัรฐัสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งมขีนาดใหญ่รองรบัคนไดห้ลายหมืน่คน 

สิง่ก่อสรา้งส าคญับริเวณจตัุรสันี้คือ มหาวหิาร (CATHEDRAL) ซึง่ต ัง้อยู่ทางทศิเหนือของจตัุรสั ทางทศิตะวนัออก

และตะวนัตกเป็นท าเนียบรฐับาลและอาคารหลกัของมหาวทิยาลยัตามล าดบั และบริเวณจตัุรสัแห่งนี้ยงัเคยใชเ้ป็น

สถานที่ถ่ายท าภาพยนตรช์นะรางวลัออสการเ์รื่องเรดส ์โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซงิกิแทนกรุงเลนินกราดใน

สหภาพโซเวยีต 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  อสิระชอ้ปป้ิง ย่านใจกลางเมอืง และ เตรียมตวัไปท่าเรือเพือ่เดินทางสู่ ประเทศสวเีดน 

  จากนัน้เดนิทางสู่ ท่าเรือ SILJA LINE เพือ่เดนิทางโดยเรือส าราญลอ่งทะเลบอลตกิขนาดมหมึาลอ่งผ่านฟยอรด์อนั

แสนงามของฟินแลนด ์สู่ทะเลบอลตกิจนถงึกรุงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน เพลดิเพลนิกบัความสนุกสนาน

มากมายในเรือ เช่น หอ้งเลน่เกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร ์ภตัตาคาร บาร ์คาสโิน ไนตค์ลบั รา้นคา้ปลอดภาษทีีจ่  าหน่าย

สนิคา้ในราคาพเิศษสุด  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์

วนัท่ีเจด็ของกำรเดินทำง  สตอ๊คโฮลม์ (สวีเดน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



10:45 น.  เรือเขา้เทยีบท่า  

  กรุงสตอ๊กโฮลม์ (STOCKHOLM) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ที่สุด

ของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่ริมชายฝัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศ 

เป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลสวเีดน และเป็นที่ประทบัของสมเดจ็พระราชาธิ

บดคีารล์ที ่16 กุสตาฟ พระมหากษตัริยอ์งคป์จัจบุนัของสวเีดน  

  ชมกรุงสต็อคโฮลม์ นครหลวงที่งดงามทีสุ่ดของประเทศสวเีดน และ

ในกลุม่สแกนดเินเวยี ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบ

ลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ และทะเลสาบมาลาเร็น ท าใหส้ต็อกโฮลม์

เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาต ิท าเนียบรฐับาล 

น าท่าน ชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รือวาซา เรือรบโบราณทีจ่มทะเลถงึ 333 ปี 

เรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทกุปืนใหญ่ถงึ 64 กระบอก สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1628  

*.*.*. หากท่านทีต่อ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนตดิต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 

15Euro.- *.*.*.น าท่านอสิระถ่ายรูปดา้นหนา้กบัซติี้ฮอลล ์(CITY HALL) 

หรือศาลาการเมอืงทุกปีของวนัที่ 10 ธ.ค. จะมพีธีิมอบรางวลัโนเบล ณ ทีน่ี่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชม ศาลาว่าการเมอืง (CITY HALL) ซึง่ออกแบบก่อสรา้งโดยรงันาร ์ออสเบริก์ (RANGNAR OSTBERG)  

ตวัตกึก่อสรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้นและตกแต่งผนงัในหอ้งเตน้ร าทีม่ลีวดลายฝงัหนิโมเสกกว่า 19 ลา้นชิ้น ขดั

ผวิหนา้เรียบแลว้เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 12 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1911 และในเดอืน

ธนัวาคมของทุกปี ทีน่ี่จะใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังานเลี้ยงใหผู้ท้ีไ่ดร้บัรางวลัโนเบลทีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลก โดยการมอบรางวลั

โนเบลจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีในวนัที ่10  ธนัวาคม โดยผูพ้ระราชทานคือสมเดจ็พระราชาธิบดแีห่งราชอาณาจกัร

สวเีดน ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัรางวลัจะไดร้บัเหรียญรางวลัโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ เงนิรางวลัประมาณ 10 ลา้นโครน

หรือประมาณ 70 ลา้นบาท  

  จากนัน้ มเีวลาใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อหาสนิคา้ของฝากที่ย่านถนนชอ้ปป้ิง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮลม์

ตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SCANDIC หรือเทยีบเท่า 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง สตอ๊คโฮลม์-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ....แลว้น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเพือ่กลบัสู่ ประเทศไทย 

15:25 น.  (เวลาทอ้งถิน่)  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบนิที ่EK158 / EK376 

*** แวะเปลีย่นเครื่องบนิที่ดูไบ  00.05-03.45 *** 

วนัที่เกำ้ของกำรเดินทำง  ประเทศไทย   

13:25 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*. 



หมำยเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย 

วนัท่ีเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

28 เม.ย.-6 พ.ค. / 20-28 พ.ค.  

3-11 มิ.ย. / 20-27 มิ.ย.  

17-25 ก.ค. / 24 ก.ค.-1 ส.ค.  

21-29 ส.ค. / 15-23 ก.ย.  

12-20 ต.ค. / 15-23 ต.ค. 

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย. / 27 พ.ย.-5 ธ.ค. 

4-12 ธ.ค. / 11-19 ธ.ค. 

95,900.- 
22,500.- 

25 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค.67 / 30 ธ.ค. 66 - 7 ม.ค.67 105,900.- 

** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน ้ำมนัและ/หรือภำษีประกนัภยักำรเดินทำงและ ค่ำย่ืนวีซ่ำ ** 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้  

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

10. ค่าทปิ 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกิน 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 



4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พิเศษ 

7. ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

***รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิกำรยำ้ยเมืองท่ีเขำ้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 

**กรุณำอำ่นเงื่อนไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ี่ท่ำนไดร้บัถอืเป็นสญัญำ กำรเดินทำงระหว่ำงบริษทัและลูกคำ้** 

เงื่อนไขกำรจอง 

 กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงื่อนไข  

กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บ 

เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบริษทัฯอกีครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอุบตัิเหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการ 

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทั

ต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋

เคร่ืองบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้  

หมำยเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ 



ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทั 

หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า

หรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทกุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้  

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง 

ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  



• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุม่

ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายนั้นได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกียรติซึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้

ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทาง

ถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่ อการ

เดินทาง รวมถึงมสีิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 

  

 



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

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

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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