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รหัสโปรแกรม : 27553 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ากว่า 

12 ปีพักกับผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 

12 ปีพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

26 ก.ค. – 6 ส.ค. 2566 26+1 179,999 179,999 169,999 +29,900 

ราคารวม ค่าวซี่า ทิปไกด์ท้องถ่ิน ค่าเข้าแต่ละสถานทีต่ามโปรแกรมเรยีบรอ้ยแล้ว 

หัวหน้าทัวร ์ไม่บังคับ ข้ึนอยู่ความพอใจของท่าน 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

กรณีท่ีมีต๋ัวเคร่ืองบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย*** 
 

วันแรก เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย์ประตู 3 เคาน์เตอร ์D 

Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
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วันที่สอง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมารก์ • รูปปั้ นนางเงือกน้อย • น้าพุเกฟิออน • พระราชวังอามา

เลียนบอรก์ •            ท่าเรอืนูฮาวน์ • ชอปปิ้ ง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรอืส าราญ DFDS  (-/

กลางวัน/เย็น) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกน

โดยเท่ียวบินท่ี TG950 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 

ชั่วโมง 50 นาที ** 

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก

เจ้าหน้าท่ี 

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเดนมาร์ก และ

เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย 

จากนั้น น าท่านชม รูปปั้ นนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ต้ั งอ ยู่บริเวณท่าเ รือ ริมอ่าว

โคเปนเฮเกน ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชาย

ของผู้ก่อต้ังบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เร่ือง The Little 

Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์ก

ชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั้ นรูปเงือกน้อยนี้ โดยน าแบบใบหน้ามาจากนักเต้นบัลเลต์ชื่อ เอลเลน 

ไพรซ์ ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและท่ีนี่ได้กลายเป็น

สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของเมือง  



BT-SNV01_TG 

 

ที่นี่เป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว

มากกว่า 1 ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้ น The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็

ห้ามพลาดเลยนะคะ 

น้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปปั้ นของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนท่ีก าลังลากจูงวัวกระทิง 4 

ตัว ท่ีมีความเชื่อว่า เทพีนอร์ดิกเกฟิออนท าการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนั่นเอง 

ถ่ายรูปกับ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวังฤดูหนาว

ของราชวงศ์เดนมาร์ก ต้ังอยู่ริมน้าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างข้ึนเม่ือกลาง

ศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นท่ี

พ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว  
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เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ต้ังอยู่ริมฝ่ัง

ตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือ

ใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์ส าหรับเรือ

จากท่ัวทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวันอากาศดีๆ ถือเป็นศูนย์รวมของนักท่องเท่ียว สามารถเลือก

ทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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จากนั้น ให้ท่านได้อิสระชอปปิ้ ง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในโลก ร้านบนถนนช้

อปปิ้ งสายหลักของเมืองนั้นเต็มไปด้วยแบรนด์ดังท่ีเราคุ้นเคยดี ต้ังแต่ Louis Vuitton ไปจน 

Urban Outfitter และ Zara ท่ีไม่ว่าใครจะเข้ามาแล้วก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตัวเอง

ไม่ให้เดินเข้าไปซ้าได้ แต่ท่ีน่าสนใจมากกว่าคือร้านของแบรนด์ดีไซเนอร์ท้องถ่ินชื่อดัง อย่าง 

Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ท่ีต้ังอยู่บริเวณนี้เช่นกัน 

15.30 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อท าการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือ

มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอ่ืนๆ 

 



BT-SNV01_TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรอื เมนูซฟีู๊ดและอื่นๆอีกมากมาย 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซฟีูด๊ทางเรอืจะจัดเตรยีมเมนูอาหารข้ึนอยู่แต่ละฤดูกาล*** 

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมหีน้าต่างเตียงคู่ 
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วันที่สาม เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรอืชมซองน์ฟยอรด์ • เมืองเบอรเ์กน   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรอืส าราญ 

09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองอีก

เมืองหนึ่งท่ีเป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม Flam น าท่านล่องเรอืชมซองน์ฟยอรด์ ท่ีสวยงามท่ีสุดใน

นอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของ

ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้าแข็งเม่ือหลายล้านปีก่อน ระหว่างทางล่องเรือ

นั้นเราจะได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆ หลายหมู่บ้าน ด้านข้างมีภูเขา จะมีน้าตกเล็กๆท่ีไหลมาจากหน้า

ผาให้เราเห็นเร่ือยๆ โดยเรือจะเร่ิมออกจากเมืองกู๊ดวาเก้นไปถึงยังท่าท่ีเมืองฟลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การล่องเรอืระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen นั้นถือว่าเป็นทรปิที่

ห้ามพลาด เพราะเป็นการล่องเรอืชมฟยอรด์ที่สวยมากๆ ถ้าใครที่ชอบชมวิวระหว่างทาง การ

ล่องเรอืนีถ้ือว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอรเ์กน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เป็น

เมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ีสองของนอร์เวย์ เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของ

อาคารต่างๆ ท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีต้ังเเต่สมัยศตวรรษท่ี 18 โดยได้รับสมญานามว่าเป็น

เมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์เวย์  

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย 

 

ที่พัก  SCANDIC BERGEN CITY หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทา่กัน) 
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วันที่สี ่ สถานรีถราง Fløibanen • บรกิเกิน • มารเ์กต็สแควร ์• เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • 

นั่งรถไฟสายโรแมนติก •  เมืองเกลโล  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่สถานรีถราง Fløibanen 

เพื่อข้ึนไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ท่ี

สวยงามของเมืองเบอร์เกน ชมเมือง ภูเขา และฟ

ยอร์ดท่ีสวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง 

ทุกๆ 15 นาที 

 

 

 

 

 

น าท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf  เป็นท่าเรือเก่า

ของเมืองเบอร์เกน ท่ีเป็นหลักฐานแสดงความส าคัญของเมืองในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ

การค้าของสันนิบาตฮันเซียติก ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 14 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 เคยเกิด

เพลิงไหม้เผาท าลายบ้านไม้อันสวยงามของบริกเกิน มาแล้วหลายคร้ัง  
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มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ท่ีปลายตะวันออกเฉียงใต้ของท่าเรือหลักท่ีสวยงามของ

เมือง Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานท่ีท่ีชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้าได้ทุกเช้า มี

สินค้าอาหารทะเลสดสดวางขายอยู่มากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายุมากกว่า 700 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเ ดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) ใช้ เวลา

เดินทางประมาณ 1.45  ชั่ ว โมงชม โรงแรม 

Fleischer's Hotel เปิดด าเนินการมาต้ังแต่ปี ค.ศ.

1864  มีอา ยุกว่ า  150  ปี  โดยคนในตระกูล 

Fleischer สืบต่อกันมาได้กว่า 5 รุ่นชั่วคนแล้ว ไม่ได้

เปล่ียนมือให้เจ้าของอ่ืนคนนอก เป็นหนึ่งโรงแรม

ในกลุ่ม Historical Hotel  

 

 

 

  โรงแรมนี้มีหลักฐานหนึ่งที่คนไทยที่แวะผ่านมาเมืองนี้เข้ามาชมนั่นคือ ลายพระหัตถ์ของ ร.5 

พรอ้มคณะผู้ติดตาม ในครั้งการเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1907 แล้วมาประทับที่โรงแรมนี้เมื่อวันที่ 22 

July 1907 โดยลายพระหัตถ์ทางโรงแรมนี้ได้ท าใส่กรอบแขวนไว้บนผนังบรเิวณด้านหลังของ Reception มี

ลายพระหัตถ์ของ ร.5 ข้อความว่า “Chulalongkorn R, King of Siam, Bangkok” รวมถึงคณะผู้ติดตาม  



BT-SNV01_TG 

พาท่านข้ึนรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL ให้ท่านได้ชมบรรยากาศความงามของ

ธรรมชาติ และท่ีพลาดไม่ได้ หลังจากนั้นน าท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบา

นา (FLAMSBANA) หนึ่งในเส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชันท่ีสุดในโลก มีร์ดาลเป็น

ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ต้ังอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้าทะเลใกล้กับฟ

ยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ท่ีคุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อัน

เกิดจากการละลายของธารน้าแข็ง เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขา

และแม่น้า รถไฟจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ น้าตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึง

ฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยู่มากมาย สุดปลายทางท่ีมีร์ดาล 
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จากนั้น  เดินทางไปยังเมืองเกลโล (GEILO) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  Ustedalen Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทา่กัน) 

วันที่ห้า เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอรแ์ลนด์ • โอเปรา่เฮ้าส์ออสโล • ลานกระโดดสกี • ถนน

คนเดินคารล์โจฮัน  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ซึ่งเป็น

เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่ีมีค่าครองชพีแพงท่ีสุดในโลก

ส าหรับชาวต่างชาติ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 

จากนั้น ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ต้ังอยู่ในเขตอุทยาน 

Frogner เป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลักหินและรูป

หล่อส าริดจ านวนมากกว่า 200 ชิ้นงาน ท่ีน่าท่ึงคือ ผลงานท้ังหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav 

Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของตัวศิลปินเป็นอย่างมาก โดยใช้เวลาในการ

สร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 
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ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE 

OSLO) แลนด์มาร์คส าคัญ เป็นศูนย์วัฒนธรรมท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในนอร์เวย์ เป็นท่ีต้ังของคณะอุปรากร

และบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตท่ี

สร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โม

เดิร์น มีดีไซน์อแปลกดุดตาไม่เหมือนกับท่ีอ่ืนใน

โลก ออกแบบให้ดูเหมือนธารน้าแข็งยักษ์โผล่

ข้ึนมาจากน้า และมีสะพานท่ีลาดเอียงสีขาวโพลน 

 

 

ถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี (Ski Jumping 

Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดด

สกีขนาดใหญ่ ท่ีสามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 

30,000 คนเลย และยังได้รับรองมาตรฐาน

จาก สหพันธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพื่อใช้เปน็

สถานท่ีจัดการแข่งขันสกีในช่วงเทศกาล 

ซึ่ งลานกระโดดสกีแห่งนี้ ถูกใช้ ในการ

แข่งขัน สกี (Holmenkollen Ski Festival) 

ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็

ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถานท่ีท่ีใช้แข่งขัน

สกีระดับโลก  (FIS Ski Jumping World 

Cup) 



BT-SNV01_TG 

อิสระชอปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน 

(KARL JOHAN STREET) แหล่งช้อปปิ้ ง ท่ี มี

ชื่ อเสียงท่ีสุดของนอร์เวย์ ต้ังอยู่กลางกรุง

ออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของ

ฝากของขวัญท่ีน่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขน

สัตว์ น้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ี

ระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตา

พื้นบ้านของนอร์เวย์ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ 

เป็นต้น สินค้าและ ของท่ีระลึกต่างๆ ราคา

ค่อนข้างสูง เนื่ องจาก นอร์เวย์เป็นอีกหนึ่ง

ประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลดราคาสินค้าปีละ 2 คร้ัง ได้แก่ ช่วงเดือน

มกราคม-กุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมซึ่งจะลด 50-70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  Quality Airport Hotel Gardermoen หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทา่กัน) 

วันที่หก  ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Artico Ice Bar • ศูนย์นิทรรศการนอรธ์เคป  (เช้า/กลางวัน/

เย็น) 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดินทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอรว์ีเจียนแอรไ์ลน์ (DY) เท่ียวบินท่ี DY320  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง** 

12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลต้า  

น้าหนักกระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค านวณน้าหนักกระเป๋าส าหรบัการเดินทาง หากเกิน

ทางสายการบินจะมกีารเรยีกเก็บค่าน้าหนกัเพิ่มเตมิ (สายการบินและเวลา ทางบรษัิทอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ให้เหมาะสมกับชว่งวันเวลา และสภาพอากาศ 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ 
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จากอัลต้าเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เป็น

เมืองท่ีอยู่ทางทิศเหนือท่ีสดุของประเทศนอร์เวย์ จัดต้ังเป็นเมืองข้ึนเม่ือปี 2539 มีพื้นท่ี 1.07 

ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 2,415 คน 

จากนั้น  ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้แวะพักท่ี ร้าน Artico Ice Bar นั่งจิบ

เคร่ืองด่ืมในร้านบาร์น้าแข็งท่ีอยู่เหนือท่ีสุดของโลก 

โดยท่านจะได้รับชมชั้นตอนการก่อสร้าง บาร์

น้าแข็งแห่งนี้ พิเศษ!! ให้ท่านได้ชิมเครื่องด่ืมไม่มี

แอลกอฮอล์โดยแก้วจะท าจากน้าแข็งท่านละ 1-

2 แก้ว 

 

 

 

 

20.00 น. เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอรธ์เคป (North Cape Hall) มีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับการ

ส ารวจระบบนิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคปซึ่งเป็นจุดหมายส าหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมี

ชื่อเสียงเล่ืองลือในด้านทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
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คนไทยกลุ่มแรกที่ได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และคณะ เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 2 ในปี 2450 

(ค.ศ. 1907) ระหว่างท่ีพระองค์ได้เสด็จฯ ด้วยเรือพระท่ีนั่งไปยังแหลมเหนือหรือ North Cape 

(Nordkapp) ประเทศนอร์เวย์ ในคืนวันท่ี 10 กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านได้ระบุ

หลักฐานดังกล่าวไว้ว่า “ท่ีซึ่งได้ถ่ายรูปพระอาทิตย์เวลาสองยามนี้เรียกว่าต าบลเกาะดารเออ 

ละติจูด 69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวันออก รู้สึกปล้ืมใจเต็มที คล้ายกับเห็น

สุริยุปราคา น่าประโคมแลแจกเงิน” โดยพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และปี ค.ศ. 

1907 ไว้เป็นท่ีระลึกบนก้อนหินด้วย 
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 หลังจากที่ท่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Certificate ที่มีชื่อของ

ท่าน และดื่มด่าฉลองกับแชมเปญและเมนูไข่ปลาคาเวียรด้์วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนจุดชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนแห่งนี้  

 

ที่พัก  Scandic Nordkapp หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทา่กัน) 

 

 

 

 



BT-SNV01_TG 

วันที่เจ็ด จับปูจักรพรรดิ •  พิพิธภัณฑ์ SIIDA • เมือง SAARISELKA  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น สุดพิเศษ น าท่านลงเรอื SPEED BOAT ไปจับปูจักรพรรดิ (KING CRAB SAFARI) หรือ คิงแครบ 

เป็นวงศ์ปูชนิดหนึ่ง มักพบในเขตน้าเย็น เนื่องจากมีขนาดตัวท่ีใหญ่และเนื้อมาก ประกอบกับมี

รสชาติดี ท าให้ผู้คนนิยมรับประทาน จึงมีราคาค่อนข้างสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากกิจกรรมจับปูยกัษ์ท่านจะได้ชิมรสชาดของปูยักษ์โดยชาวท้องถิ่นจะปรุงน าไปต้มให้

ท่านได้รบัประทานกันแบบสดสดเลยทเีดียว เสิรฟ์พรอ้มกับขนมปัง และของหวาน 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยงเมนูขาปูยักษ์  

**รูปภาพเป็นเพยีงตวัอยา่งเท่านั้น ชนิดของปูจะข้ึนอยู่กับวันที่จับได้ในวันนั้นๆ** 
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จากนั้นเดินทางไปยัง Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นท่ีต้ัง

ของพิพิธภัณฑ์Sámiและศูนย์ธรรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับวัฒนธรรมSámiและธรรมชาติของ Northern Lapland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางไปยังเมือง SAARISELKA ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทา่กัน) 

วันที่แปด โรวาเนยีมิ • หมู่บ้านซานต้าครอส • ถ่ายรูปกับเส้น Arctic • เมืองเฮลซิงกิ  (เช้า/กลางวัน/

เย็น) 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

นั้นเป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญใน

ระดับต านานท่ีเด็กๆ ท่ัวโลกต่างรับรู้กันเป็นอย่างดี เพราะท่ีนี่นับว่าเป็นบ้านของซานตาคลอส จึง

ไม่น่าเเปลกใจว่าท่ีนี่จะเป็นอีกเมืองท่ีน่ามาท่องเท่ียวเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ต้ังอยู่

บนเส้น Arctic ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ท่ีพัก ร้านขายของท่ีระลึก 

ปัจจุบัน หมู่บ้านซานตาคลอสแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก สามารถมา
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เจอคุณลุงซานต้าตัวเป็นๆ ได้ตลอดปีและเมืองนี้ต้ังอยู่บริเวณเส้น Arctic พอดิบพอดี ซึ่งเหนือเส้น

นี้ข้ึนไปก็จะนับเป็นเข 9 ข้ัวโลกเหนือแล้ว ฉะนั้นกิจกรรมยอดนิยมของคนท่ีมาเมืองนี้ก็คือการ

ถ่ายรูปกับเส้น Arctic นี่เอง โดนเขาจะมีสัญลักษณ์แสดงชัดเจน ท้ังเสาและเส้นแบ่งเขต ท่านจะ

ได้รบัใบประกาศที่แสดงว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ข้ามเขต Arctic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้ามพลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้าเจ้าของหมู่บ้านแหง่นี้ค่ะ และยังมีที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรับส่ง

ของขวัญและจดหมาย แถมได้ติดแสตมป์ที่ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนส าคัญ

ของคุณด้วย 

17.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนยีมิ (Rovaniemi)  โดยสายการบินฟินแอร ์(AY)  เท่ียวบินท่ี 

AY536 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง** 

19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวันตา (HEL) 

นำ้หนกักระเปา๋สายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งคำนวณนำ้หนกักระเปา๋สำหรบัการเดนิทาง หากเกนิทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเกบ็คา่นำ้หนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมี

การเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมกบัชว่งวนัเวลา และสภาพอากาศ 

 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  Clarion Hotel Aviapolis หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทา่กัน) 
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วันที่เก้า โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ • จัตรุสัเซเนท  • ตลาดปลาเฮลซิงกิ • ถนน ALEKSANTERINKATU •

ท่าเรอืส าราญ SILJA LINE  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เป็นโบสถ์ท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าท่ีอ่ืน 

โดยแต่ เดิมพื้นท่ีของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ท่ีน่าสนใจ คือระเบิด

เนินหินตรงกลาง เพื่อสร้าง โบสถ์ในนั้น โบสถ์ท่ีได้ข้ึนชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความ

เชื่อว่าเม่ือใครก็ตามจุดเทียน อธิฐานเร่ืองเก่ียวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งท่ี

อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเร่ืองนี้ เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างข้ึนเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2511 

และเสร็จเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ จัตุรสัเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจรอบๆ จัตุรัสขนาดใหญ่

แห่งนี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองนี้ จัตุรัสขนาด

ใหญ่เป็นการอุทิศให้กับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกสมัยศตวรรษท่ี 19 ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้ น

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ท่ีบริเวณนั้น หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิ หน้าอาคารภายนอกสีเหลือง 

เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัสคือบ้านของเซเดร์โฮล์ม ซึ่งเป็น

อาคารหินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง  

เดินทางสู่  ตลาดปลาเฮลซิงกิ  (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ 

อาณาจักรแหล่งอาหารสดใหม่ท้ังของทะเล ท่ีพลาดไม่ได้เลยคือปลาแซลมอนท่ีมีความสดมาก ให้

เลือกหลายอย่าง 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายท่ีส าคัญ เป็นถนนท่ีมีความยาว

ท่ีสุดของเมือง ท้ังสองฝ่ังถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีก

มากมายท่ีดึงดูดผู้คนเป็นจ านวนมาก Aleksanterinkatu นับเป็นถนนท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งเลย  

15.30 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ SILJA LINE เพื่อท าการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ให้ทา่นได้เลือกซื้อสนิค้าปลอด

ภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอ่ืนๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรอื เมนูซฟีู๊ดเครื่องด่ืมเช่นเบยีรไ์วน์และอื่นๆ

อีกมากมาย 

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องมหีน้าต่างเตยีงคู่  
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วันที่สิบ กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม •  สถานรีถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮล์ม• 

Stadshuskällaren แกมล่าสแตน • ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง • มงกุฎสทีอง บนสะพาน 

Skeppsholmen Bridge • พิพิธภัณฑ์เรอืวาซา      (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                       

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรอืส าราญ 

 

09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดนน าท่านชมศาลาว่า

การเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ใช้เวลาสร้างถึง 12 

ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน 

และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือนธันวาคม

ของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)  
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เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์

ศิลปะใต้ดินท่ีใหญ่ และยาวท่ีสุดในโลก เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบันมีจ านวน 100 สถานี 

โดยเป็นสถานีใต้ดิน 47 สถานี และยกระดับ 53 สถานี มีจ านวน 10 เส้นทาง จัดเป็นกลุ่มสาย 3 

กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีน้าเงิน แดง และเขียว มีระยะทางยาวกว่า 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละ

สถานี จะมีความเป็นเอกลักษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส ลวดลายสวยงาม ท้ังสวย 

ท้ังน่าต่ืนตาต่ืนใจ ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินกว่า 150 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

อิสระชอปปิ้ งย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าท่ีอยู่มา

ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นอีกท่ีหนึ่งท่ีผู้มาเยือน Stockholm ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษา

สวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ท่ีนี่มีมาต้ังแต่สมัยเร่ิมก่อต้ังเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนท่ีเก่าแก่และล้าค่า

ทางประวัติศาสตร์มากท่ีสุดในเมืองเลยทีเดียวผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลง

ตัว แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง Royal Palace  บริเวณแถบพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่าง 

ๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายท่ี

ระลึก  
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 ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวง

กรุงสตอกโฮล์ม โดยเชื่อมต่อจาก Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานนั้นมี

ความยาว 165 เมตร และกว้าง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมักจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุด

หนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือท่ีถูกกู้ข้ึนมาในศตวรรษท่ี 17 เนื่องจากสามารถรักษา

ชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น 

เรือ Vasa เป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งใน

โลก เรือล านี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงเรือล านี้ในเมืองสตอกโฮล์ม ยังมี

ภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา  
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เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  Quality Hotel Globe หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทา่กัน) 

 

วันที่สิบเอ็ด ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อารล์ันดา  (เช้า/-/-) 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

     น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่าน

ได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

14.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 961 
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วันที่สิบสอง สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ 

05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

......................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงหรอืสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้

ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวัน

อาทิตย์ หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวัน

เดินทางตรงกับวนัเหล่านี ้โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินทางเป็นส าคัญ 

และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน

เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สต๊อก

โฮล์ม-กรุงเทพฯ) 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 9 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

**กรณีมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท** 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  

✓ ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเท่ียว(เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
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เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุไว้นี้ อัตราค่าบริการนี้รวม 

**ทิปหัวหน้าทัวร ์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ไม่บังคับ** 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 60,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 
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กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านก ารพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้ว

จะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่าน

จะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัว

ตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%  

• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่

ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจ ากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
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โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้หอ้งพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

• กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 

• บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหลา่นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 
 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

