รายการพิเศษ ชม 4 เมืองหลวงในยุโรปเหนือ หรือสแกนดิเนเวีย + ฟิ นแลนด์ (กลุม่ ประเทศนอร์ดกิ ) “ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์”
เทีย่ วโคเปนเฮเก้น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก ค้างคืนบนเรือสําราญ DFDS มุง่ สู่ออสโล นครหลวงแห่ง
นอร์เวย์ท่มี คี วามงดงามจากชายฝัง่ ทะเลแบบฟยอร์ด นัง่ รถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมบาเนน” เบอร์เก้น เมืองสวยของดินแดน
ฟยอร์ด พร้อมนําท่านสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ขุนเขา และชายฝัง่ แบบฟยอร์ด พักเมืองรีสอร์ททีไ่ กโล ชมสต็อคโฮล์ม นคร
หลวงฉายา “บิวตี้ ออน เดอะวอเตอร์” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็ นเวนิส ออฟ สแกนดิเนเวีย ล่องเรือสําราญซิลเลียไลน์ สู่
นครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก”
จุดเด่นของทัวร์
- ได้เทีย่ วครบ 4 เมืองหลวงของ 4 ประเทศยุโรปเหนือ
- นัง่ เรือสําราญ 2 ลํา DFDS และ SILJALINE
- บินตรงไป-กลับ โดยการบินไทย (TG) และมีบนิ ภายใน 2 ครัง้ (DY+AY) เพือ่ ย่นระยะทาง
- พักโรงแรมอย่างดี
- อาหารเลิศรสและหลากหลาย
- มีเวลาช้อปปิ้ งสบายๆ
วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D-E สายการบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋ าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ทจี ่ าํ เป็ นใส่กระเป๋ าเดินทางขนาดเล็ก เพือ่ พักค้างคืนบนเรือ
ในวันถัดไป ส่วนกระเป๋ าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

วันที่สอง
01.20 น.
07.40 น.

กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ล่องเรือ DFDS - ออสโล (นอร์เวย์)
เดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยเทีย่ วบินที่ TG 950
ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของ
เดนมาร์ก เจ้าของชื่อ “สวรรค์แห่งเมืองท่า” นําท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล ้วนําท่านเดินทางเข้าตัวเมือง นําชม
กรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจัตุรสั หน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก
(AMALIENBORG PALACE) ทีง่ ดงาม ปัจจุบน
ั ยังเป็ นทีป่ ระทับ
ของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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เทีย่ ง
บ่าย

15.30 น.
17.00 น.
คํา่
วันที่สาม
เช้า
09.30 น.

เทีย่ ง
15.40 น.
16.45 น.

คํา่

จากนัน้ ชมนํ้ าพุแห่งราชินีเกฟิ ออน (GEFION FOUNTAIN)
ที่กาํ ลังลงแส้โคถึกทัง้ 4 เพือ่ ลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็ น
ประเทศเดนมาร์กตามตํานานการสร้างประเทศ
ก่ อนชม
สัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ลเมอร์เมด” (LITTLE
MERMAID) อนุ สาวรียเ์ งือกน้อย จากเทพนิยายรักอันลือลัน
ของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สนั นําท่านชมมงกุฏและสมบัตแิ ห่งราชวงศ์กษัตริย ์
เดนมาร์กใน “โรเซนบอร์ก คาสเซิล” (ROSENBORG CASTLE) อดีตพระราชวังหลวงที่นาํ มาจัดเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ทง่ี ดงามอีกแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็ นที่ระลึกฝากคนทางบ้านที่
ถนนสตรอยเก็ต (STROGET) ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโคเปนเฮเก้น ซึง่
เต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิดรวมทัง้ ห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ หรื อ ใช้เ วลาว่ า งเข า้ ไปเดิ น ชมสวนสนุ กทิ โ วลี (TIVOLI
GARDEN) ทีเ่ ก่าแก่และคลาสสิกของยุโรป
เดินทางสู่ท่าเรือของบริษทั SCANDINEVIAN SEA WAY หรือ DFDS นําท่านเข้าห้องพักแบบมีหน้าต่าง
(SEA VIEWS) เดินเล่นสํารวจสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆในเรือ อาทิ ร้านค้า ห้องอาหาร ไนต์คลับ ดิสโก้เธค
เรือ DFDS ถอนสมอ มุง่ หน้าสู่ออสโล นครหลวงของนอร์เวย์
รับประทานอาหารคํา่ แบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ท่หี ลากหลาย ค้างคืนกับบรรยากาศสบายๆ
ออสโล - เบอร์เก้น
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศสุดสวยยามเช้าของออสโลฟยอร์ดที่เต็มไปด้วยเกาะเล็ก
เกาะน้อยตลอด 2 ฝัง่ เรือ
เรือเทียบท่ากรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ นําท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ย่งิ ใหญ่มาตัง้ แต่ยุค
ไวกิ้งเมือ่ ประมาณ 1,000 ปี เศษ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK) สวน
ประติมากรรมฝี มอื กุสตาฟ วิเกอแลนด์ ประติมากรผูม้ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของนอร์เวย์ในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ทีท่ างการได้มอบพื้นทีเ่ พือ่ แสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ นํา้ พุวงจรชีวติ ของ
มนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง ผ่านชม
สถานที่สาํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล
สถานทีม่ อบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เบอร์เก้น โดยสายการบินนอร์วเี จียน แอร์ไลนส์ เทีย่ วบินที่ DY 618
ถึงสนามบินเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่ าของนอร์เวย์
นําท่านชมเมืองเบอร์เก้น เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริมฝัง่ ทะเลเหนือของ
นอร์เวย์ ชมบริเวณท่าเรือเก่า (BRYGGEN) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะและขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก นับได้ว่า
เป็ นเมืองที่มคี วามงดงามทางชัยภูมทิ ่ตี งั้ และมีความน่ ารักด้วยสีสนั ราว
ลูกกวาดของอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง นําท่านนัง่ รถรางขึ้นสู่ยอดเขา
เพือ่ ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของเบอร์เก้น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า
เทีย่ ง
บ่าย
คํา่
20.25 น.
22.45 น.

เบอร์เก้น - วอสส์ - รถไฟสายโรแมนติก - ฟลัม ล่องเรือซองฟยอร์ด - กุดวาเก้น - ไกโล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองวอสส์ (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบทีซ่ ง่ึ ลน้ เกลา้
รัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสทวีปยุโรปในปี ค.ศ.
1907 นําท่านสู่สถานี ไมดาล (MYRDAL) เป็ นสถานีรถไฟที่อยู่สูง
ทีส่ ุด จากระดับนํา้ ทะเลกว่าพันเมตร เป็ นสถานีรถไฟที่มที ศั นียภาพ
งดงามที่สุ ด ในนอร์เวย์ เพื่อ นํา ท่ านนัง่ รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม ไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็ นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกทีส่ ุดในยุโรป
เหนือลอดอุโมงค์ทเ่ี จาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่นาํ้ ใสสะอาดตาทีเ่ กิดจากการละลายของหิมะ และนํา้ ตก
จํานวนมากมาย ท่านจะได้ต่นื ตากับหิมะขาวโพลนที่ยงั คงเหลืออยู่แม้จะเป็ นกลางฤดูรอ้ น ถึงเมืองฟลัม
(FLAM) เมืองเล็กๆ ทีม
่ บี รรยากาศสบายๆ สไตล์ชาวนอร์วเี จี้ยน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง
นําท่านลงเรือล่องชมความงามของซองฟยอร์ด (ประมาณ 2 ชม.) ซึง่ ได้รบั
การขนานนามว่าเป็ น THE KING OF FJORD เพราะมีความยาวทีส่ ุด
ลึกทีส่ ุดและแน่นอนว่ามีความงดงามทีส่ ุด ทีท่ ่านจะได้ช่นื ชมกับธรรมชาติ
ของหุบเขาตลอด 2 ฝัง่ เหมือนภาพวาดในจินตนาการสู่เมืองกุดวาเก้น
(GUDVANGEN) แลว้ เดินทางสู ่ไกโล (GEILO) เมืองน่ ารักหนึ่งใน
สกีรสี อร์ทยอดนิยมตลอดกาลของนอร์เวย์ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม DR HOLMS หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรมแบบบุฟเฟ่ ต ์
ไกโล - ออสโล – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ออสโล (OSLO) เมืองหลวงของนอร์เวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต จากนัน้
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้ งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเทีย่ วบินที่ AY 918
ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงของฟิ นแลนด์ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU
หรือระดับเดียวกัน
*** กรุ ณาจัดเตรียมกระเป๋ าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ทจี่ าํ เป็ นใส่กระเป๋ าเดินทางขนาดเล็ก เพือ่ พักค้างคืนบนเรือ
ในวันถัดไป ส่วนกระเป๋ าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***
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วันที่หก
เช้า

เฮลซิงกิ - ล่องเรือซิลเลียไลน์ - สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นําท่านเดินชมตลาดยามเช้าที่มี
ผลไมส้ ดตามฤดูกาล และของที่ระลึกขายอย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับนํ้ าพุธิดา
แห่งทะเลบอลติก สัญลักษณ์ประจําเมือง แลว้ นําท่านสู่จตั รุ สั แห่งวุฒสิ ภา (SENATE
SQUARE) ซึง่ สร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชมโบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ
(TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH)

ซึง่ เป็ นโบสถ์ทม่ี สี ถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่
อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทัง้ ลูกและมีระบบเสียงที่ดีท่สี ุด หนุ่ มสาวชาว
เฮลซิง กิ นิ ย มมาจัด งานแต่ ง งานกัน ที่โ บสถ์แ ห่ ง นี้ แล ว้ นํา ท่ า นชมวิ ห ารอุ ส เพนสกี้
(USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออธอดอกซ์ท่งี ดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุ สาวรียเ์ ซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็ นเกียรติแก่ ท่านยาห์น เซบิลุส ผูป้ ระพันธ์เพลง
FINLANDIA

เทีย่ ง
บ่าย
15.00 น.

17.00 น.
คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า
09.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้ งบนถนนมานาไฮม์ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้าง STOCKMANN, FORUM, SOKO ฯลฯ
เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE)
นําท่านเขา้ ห้องพักบนเรือ ห้องแบบมีหน้าต่าง
ซึง่ มีทงั้ ภัตตาคาร ไนต์คลับ ห้องออกกําลังกาย
ซาวด์น่า และร้านปลอดภาษี
เรือออกจากกรุงเฮลซิงกิ ข้ามทะเลบอลติก สู่สต็อคโฮล์ม
รับประทานอาหารคํา่ แบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟต์ท่ีหลากหลายด้วยซีฟู้ด+ปลาแซลมอน และอาหารนานาชาติ
หลังอาหารพักผ่อนสบายๆกับสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ค้างคืนบนเรือกับห้องพักมีหน้าต่าง (SEAVIEWS)
สต็อคโฮล์ม
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือเทียบท่ากรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) นครหลวงของสวีเดน นําท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนิ นเขาถนน
FJALLGATAN เพือ
่ บันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมทีส่ วยทีส่ ุด ชมเมืองทีไ่ ด้รบั สมญานาม
ว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รบั การคัดเลือกให้เป็ น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป”
เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารีสและอัมสเตอร์ดมั ชมวิวสวยของตัวเมืองทีต่ งั้ อยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่
ห้อมลอ้ มด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก ผ่านชมสถานทีส่ าํ คัญ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ทีท่ าํ การ
รัฐบาลแห่ง พระราชวัง หลวงบนเกาะเมืองเก่ ากมลาสตัน (GAMLASTAN) ซึ่ง ปัจ จุบนั ใช้เป็ น
สถานทีร่ บั รองแขกบ้านแขกเมือง นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (VASA MUSEUM)
ซึง่ สร้างขึ้นในสมัยกษัตริยก์ ุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ. 1626 และถือว่าเป็ นเรือรบทีม่ อี านุภาพร้ายแรง
ทีส่ ุดในยุคนัน้ กับระวางขับนํา้ 1,300 ตัน ปื นใหญ่ 64 กระบอก เพือ่ แย่งชิงความเป็ นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึง่ ก็
ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสนํา้ ทะเลเพียงไม่ก่นี าที และได้รบั การกูข้ ้นึ มาหลังจม
อยู่ใต้นาํ้ ถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตทีไ่ ด้รบั การซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพงั นับแสนชิ้นที่
จมและกระจายไปทัว่ ท้องนํา้
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็ นสถานที่จดั งานเลี้ยง
ฉลองผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายในห้อง GOLDEN
HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคํานับลา้ นชิ้น จากนัน
้ อิสระ
ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้า
บนถนนช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม RADISSON
หรือระดับเดียวกัน

14.30 น.

สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่สนามบินอาลันด้า ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 961

วันที่เก้า
05.50 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

BLU

ROYAL

VIKING

ยุโรปสแกน 9 วัน..... 05/03/63

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
กําหนดการเดินทาง // 2-10, 16-24, 23-31 พ.ค. // 5-13, 19-27 ก.ย., 3-10, 10-18, 17-25 ต.ค., 24 ต.ค.-1 พ.ย.,
7-15, 21-29 พ.ย., 5-13 ธ.ค.
อัตราค่าบริการ
รายการ
พ.ค.
ก.ย./ต.ค.
พ.ย./ธ.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
104,000
เด็ก อายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)ท่านละ
89,000
เด็ก อายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ
84,000
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
19,000
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000-5,000 บาท (เทศกาล
5,000) / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย (TG) - ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
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**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าเกิน 30 กิโลกรัม (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ ) แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย) สายการบินฟิ นน์แอร์ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม, สายการบิน
นอร์วเี จียน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
การยกเลิก(ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์ บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 24-34 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-23 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 15 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
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- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตาม
ข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านคงอึดอัดและเที่ยวไม่สนุ ก)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย/เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นัน้ ๆ ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่านอร์เวย์ จํานวน 1 ชุด
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาส่งหน้าวีซ่าให้ทางบริษทั เพือ่
ตรวจสอบ
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทีย่ งั เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง และมีหน้าว่างทีย่ งั ไม่
ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังต้องเป็ นสีขาวเท่านัน้ ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ปริ้นท์จากกระดาษ
ถ่ายรูปเท่านัน้

ยุโรปสแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง / 9 วัน (TG+DY) หน้ า 8

3. หลักฐานการงาน(จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละ
สถานทูต)
 พนักงานบริษทั ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุตาํ แหน่ง วันทีเ่ ริ่มงาน และอัตรา
เงินเดือน
 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง กรณีเกษียณอายุใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการ
บํานาญ
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาหนังสือรับรองบริษทั สําเนาทะเบียนการค้า หรือสําเนาทะเบียนพาณิชย์
 อาชีพอิสระ ใช้หนังสือรับรองตัวเอง อธิบายลักษณะงาน และรายได้
 นักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง
4. หลักฐานการเงิน
 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด (อัพเดทภายใน 1 เดือน) สถานทูตไม่รบั พิจารณา
บัญชีกระแสรายวัน
 ท่านใดทีท่ าํ งานแล ้วต้องใช้สาํ เนาสมุดบัญชีส่วนตัวยืน่ ด้วย แม้จะมีผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ก็ตาม สถานทูตมีสทิ ธิ์ขอดู
เอกสารเพิม่ เติมภายหลัง
 กรณีทม่ี บี คุ คลอืน่ ออกค่าใช้จ่ายให้ตอ้ งแนบเอกสารทีแ่ สดงความสัมพันธ์กนั เช่น สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนา
ทะเบียนบ้าน เป็ นต้น
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
8. สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีทอ่ี ายุตาํ ่ กว่า 18 ปี
9. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ออกจากเขตหรืออําเภอ ในกรณีทเ่ี ด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อม
บิดา และมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง
10. หลักฐานการปกครองบุตร กรณีทอ่ี ยู่ในการปกครองของบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
อํานาจในการปกครองบุตร และต้องออกจากหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
* การพิจารณาว่าจะให้วซี ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้อง จะช่วยให้
การพิจารณาง่ายขึ้น (เอกสารทีย่ ุ่งยากมากมายไม่ได้เป็ นความต้องการของบริษทั ฯ แต่ประการใด)
**หากได้มกี ารจ่ายค่าวีซ่าไปแล ้ว และมีการยกเลิกภายหลัง สถานทูตไม่คนื ค่าวีซ่าในทุกกรณี

