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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 
2 สนามบนิสุวรรณภมู-ิดูไบ-สต็อกโฮลม์-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรอืวาซา   × × √ 
3 สต็อกโฮล์ม-คาลสตัท-เมืองออสโล  √ √ √ 
4 ปราสาท AKERSHUS-อทุยานฟรอ็กเนอร-์เมืองเกโล ่ √ √ √ 
5 เมอืงกู๊ดวาเก้น-ลอ่งเรอืชมซองน์ฟยอรด์-FLAMSBANA TRAIN-เมอืงเบอรเ์ก้น √ √ √ 
6 เบอรเ์ก้น-ยา่นบรกิเก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เมอืงเกโล่                                                 √ √ √ 
7 เมอืงออสโล-ศาลาวา่การเมอืงออสโล-เรอืส าราญ DFDS                        √ √ √ 
8 โคเปนเฮเก้น-อมาเลยีนบอรก์-ปราสาทโรเซนบอรก์-ถนนสตรอยก ์ √ √ √ 
9 ลิตเต้ิลเมอรเ์มด-นา้พุเกฟิออน-สนามบิน-สนามบนิดูไบ √ × × 
10 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ × × × 
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วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  
22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอรไ์ลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 
วันที่สอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-สต็อกโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรอืวาซา

                     (-/-/D) 
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385  ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
04.45 น.เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครือ่ง 
08.40 น.ออกเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK157 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

จากน้ันเที่ยวชม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก จนได้รบัการขนาน
นามว่า “ความงามบนผิวน้า” (Beauty on Water) หรอืราชินีแห่งทะเลบอลติค  
กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตรม์าต้ังแต่   ครัง้ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ต้ังอยู่รมิน้าและตามเนินสูงต่า ท าให้
สต็อกโฮล์มเป็นเมอืงที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงในโลก น าท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิง้
รอ่งรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตง้ั ของพระราชวังหลวง, รฐัสภา, มหาวิหาร, ตลาด
หุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ จากน้ันน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรอืวาซา ซ่ึงต้ังโชว์เรอืรบโบราณที่กู้
ข้ึนมาได้จากที่ใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรอืวาซาน้ันสรา้งข้ึนเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรอืรบ
ที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึก 35 
เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Quality Hotel Globe หรอืเทียบเท่า 
วันที่สาม สต็อกโฮล์ม-คาลสตัท-เมืองออสโล          (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จาก น้ันน าท่ าน เดิ นทางสู่  เ มื อ งคาลสตั ท 
(Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่
ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและ
เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย์ เพราะเป็นเมืองผ่าน
ระหว่างสองเมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษัตริย์
คารล์ที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรยีก
ตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่น่ีมีโบสถ์
ใหญ่ของเมือง สรา้งขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรสัใจกลาง
เมือง, ศาลากลางประจ าจังหวัด และสะพานหิน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่าน
เดินทางต่อไปสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของ
ประเทศนอรเ์วย์ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุด
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ในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลต้ังอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของ
ธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซ่ึงเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูรอ้นของ
สแกนดิเนเวีย   

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก  
 Quality Hotel Expo หรอืเทียบเท่า 
วันที่ส่ี ปราสาท Akershus-อุทยานฟรอ็กเนอร-์เมืองเกโล่      (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าทา่นสูอุ่ทยานฟรอ็กเนอร ์ที่มีประติมากรรมแสดง

ถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดังกุสตาฟ-วิเกอ
แลนด์ น าท่านชมบรเิวณด้านนอก ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีกครัง้หน่ึงซ่ึงเมืองน้ีเป็น
เมืองที่มีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกีจ านวนมากเดินทางมาที่น่ีเพ่ือเล่น
กีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูรอ้นจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และท ากิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูรอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Bardola Hoyfjellshotell หรอืเทียบเท่า 
วันที่หา้ เมืองกู๊ดวาเก้น-ล่องเรอืชมซองน์ฟยอรด์-FLAMSBANA TRAIN-เบอรเ์ก้น                                                                

                                                                                                    (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมอืง เมืองกู๊ดวาเก้น และน าท่าน ล่องเรอื

ชมซองน์ฟยอรด์ ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็น
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้าแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน เรอืจะใช้
เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง เพ่ือเดินทางไปยัง เมืองฟลอม (Flam)  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันน าท่าน ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก 
(FLAMSBANA) สู่ เมืองมีรด์าล ซ่ึงเป็นเมืองที่ต้ังของสถานีรถไฟสายโรแมนติกที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา 
เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้าที่งดงามตลอด จากน้ันน าท่านเดินทาง
โดยรถโค้ชสู่ เมืองเบอรเ์ก้น เมืองใหญ่อันดับสองได้รบัยกยอ่งว่าเปน็เมอืงวัฒนธรรม และเป็นเมืองทอ่งเทีย่ว
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ที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอรเ์วย์ น าท่านชมเขตเมืองเก่าของเบอรเ์ก้น Fish Market มีอายุ
กว่า 1,000 ปี  

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก  
 Zander K Hotel หรอืเทียบเท่า 
วันที่หก เมืองเบอรเ์ก้น-ย่านบรกิเก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เมืองเกโล่      (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านชม เมืองเบอรเ์ก้น ตัวเมืองเรยีงรายไปด้วย

บ้านเรอืนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารกั 
สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ ย่านบรกิเก้น เป็นท่าเรอือันเก่าแก่ที่มีความส าคัญต่อ
อาณาจักรการค้าขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก 
อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอรฟ์รอ้นท์ 
ซ่ึงเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น และมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
จนได้รบัการบันทึกภาพมากที่สุด และได้รบัการ
จดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ 
(Unesco) หลังจากน้ันน าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขา
ฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ 
งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่ส าหรบั
เบอร์เก้นแล้วน่ีคือเมืองที่มีอากาศ  ไม่หนาวจัด
เท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการที่มีแนว
เทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแส
น้าอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่ เมือง ชมวิวกัน
เพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้าทะเล 320 เมตร ท าให้
มองเห็นไกลไปถึงท่าเรอืใหญ่ที่มีทั้งเรอืรบและเรอืส าราญหรู เห็นบ้านเรอืนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ท าให้มองเห็นภาพความเป็นเบอรเ์ก้นได้ชัดเจนที่สุด 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) หน่ึงซ่ึงเมืองน้ีเป็นเมืองที่มี
ความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกีจ านวนมากเดินทางมาที่น่ีเพ่ือเล่นกีฬาฤดู
หนาว ส่วนในช่วงฤดูรอ้นจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติและท า
กิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูรอ้น 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก  
 Bardola Hoyfjellshotell หรอืเทียบเท่า 
วันทีเ่จ็ด เมืองออสโล-ศาลาว่าการเมืองออสโล-เรอืส าราญ DFDS        (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของ
ประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดใน
โลกแทนที่โตเกียว ออสโลต้ังอยู่ขอบด้านเหนือของ
อ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพ
ของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซ่ึงเป็นธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดู
รอ้นของสแกนดิเนเวีย    

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันน า
คณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสรา้งด้วย
สถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคาร
หอคอยคู่  ต้ังอยู่บริเวณริมแม่น้า ซ่ึงรายล้อมด้วย
อาคารที่สวยงาม  ริมออสโลฟยอร์ด ได้เวลาน าท่านสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS กรุณาเตรียม
กระเป๋าใบเล็กส าหรบัค้างคืนบนเรอื 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  
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16.00 น. ออกเดินทางด้วยเรอืส าราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรอืส าราญ ภายในเรอืส าราญท่าน
จะได้พบกับบรรยากาศน่าต่ืนเต้น นอกจากน้ีท่านจะได้
พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ท าให้ท่านได้รับความ
เพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรอืส าราญล าน้ี อาทเิชน่ 
ดิสโก้เธค ส าหรบัผู้ที่มีใจรกัการเต้นร าและแสงสี บาร ์
ส าหรบัผู้ที่มีใจรกัการดื่ม รา้นสินค้าปลอดภาษีซ่ึงท่าน
จะสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเรง่
รบีใด ซ่ึงสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็น สินค้าที่ปลอดภาษี
เรียบร้อยแล้ว เช่น น้าหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc 
Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีก
มากมาย นอกจากน้ียังมีร้านขาย เสื้อผ้าแฟช่ันที่มี
ชื่อเสียงให้ท่านได้เลือกซ้ืออยา่งจุใจ ส าหรบัน้องๆ หนูๆ 
พลาดไม่ได้ส าหรับช็อคโกแลตที่มีให้เลือกมากมาย
หลายชนิด 

ค่า  บรกิารอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรอืส าราญ  
พักค้างคนืบนเรอืส าราญ หลังจากน้ันให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศยั 

วันทีแ่ปด โคเปนเฮเก้น-ปราสาทโรเซนบอรก์-อมาเลียนบอรก์-ถนนสตรอยก์                                                    

(B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรอืส าราญ 
09.45 น.เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่ งกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ จากน้ันน าท่านถ่ายรูปบรเิวณด้านหน้า 

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับต้ังแต่ ค.ศ. 
1794 ตกแต่งแบบสไตล์รอ็คโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอรกิที่ 4 ปีกด้านหน่ึงของ
พระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพ านักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านเข้าชม ปราสาทโรเซนบอรก์ พระราชวังฤดูรอ้นใจกลาง
เมืองโคเปนเฮเก้น เป็นพระราชวังที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวังโรเซนเบิรก์
น้ันได้รบัอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองส์ ซ่ึงไฮไลท์ส าคัญในการเข้าชมคือการชมเครือ่ง
ราชกกุธภัณฑ์ (The Crown Jewels) ของราชวงศ์เดนมารก์ ซึ่งเป็นสมบัติล้าค่าที่สุดที่จัดแสดงอยู่ที่น่ี  

น าท่านช้อปปิ้ งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรที หรอื ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลกเริม่จากศาลาว่า
การเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังรา้นนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส ,พอร์
ซเลน เป็นต้น 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Scandic Falkoner หรอืเทียบเท่า 
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วันทีเ่ก้า ลิตเต้ิลเมอรเ์มด-นา้พุเกฟอิอน-สนามบนิ-ดูไบ                                (B/-/-) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติ้ลเมอรเ์มด เงือกน้อยสัญลักษณ์

ของเมือง ซ่ึงยังคงน่ังเศรา้รอเจ้าชายตามเน้ือเรือ่งใน
เทพนิยายอันลือ  ลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ 
คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
บรเิวอร ์จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธคิารล์สเบริก์ น าทา่น
ถ่ายรูป น้าพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่
รว่มสรา้งเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
สู่สนามบิน 

15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152 
( บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 

23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครือ่ง 

วันที่สิบ สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภมิู          (-/-/-)  
03.45 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบินที ่EK 376 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
13.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ 
 

 
ทางบรษัิทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่ก าหนด แต่บางครัง้การเดินทาง
อาจจะมีการปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดย

ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่ารา้นค้าและ
ห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวันอาทิตย์ 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 
มีนาคม 2566 15-24 มี.ค. 99,900 15,000 

เมษายน 2566 

10-19 / 11-20 เม.ย. 
(สงกรานต์) 

109,900 15,000 

6-15 เม.ย.  
25 เม.ย.-4 พ.ค.  
26 เม.ย.-5 พ.ค.  
27 เม.ย.-6 พ.ค.  
28 เม.ย.-7 พ.ค.  

99,900 15,000 

พฤษภาคม 2566 19-28 พ.ค. 99,900 15,000 
มิถุนายน 2566 2-11 มิ.ย. 99,900 15,000 

ราคาส าหรบัเดก็อายุต่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร ์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครือ่งบินไดจ้ากเจ้าหน้าที ่

อัตราค่าบรกิารที่รวมในรายการทัวร ์

• ต๋ัวเครือ่งบินช้ันประหยัด ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

• ที่พักบนเรอืส าราญ (ห้องพักแบบ OUTSIDE CABIN) 

• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศ บรกิารน าเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว 

• หัวหน้าทัวรเ์ดินทางพรอ้มคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บรกิารตลอดการเดินทาง 
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• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

อัตราค่าบรกิารที่ไม่รวมในรายการทัวร ์

• ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ

ทัวร ์ค่ามินิบาร ์ค่าบรกิารซักรดี หรอื ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 

• ค่าส่วนเกินของน้าหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครือ่ง 30 กก./ท่าน 

• ค่าทิปคนขับรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโรx 8 วัน = 16 ยูโร ) 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวรค์นไทย วนัละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท 

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดนิทางให้เรยีบรอ้ยกอ่นตดัสินใจซื้อ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆที่บรษัิทระบุไว้ 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มี

อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการช าระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และ

ไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวรส์่วนที่เหลือตามที่ก าหนด) 
3. ส าหรบัผู้เดินทางที่มีความจ าเป็นต้องซ้ือต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ หรอืต๋ัวโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพ่ือมา

ท าการยื่นวีซ่า หรอืในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ก่อนออกต๋ัวเครือ่งบิน
หรอืต๋ัวโดยสารอื่นๆ มิฉะน้ันทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

จรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

จรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สิทธิ์เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจรงิ 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวีซ่า

และค่าบรกิารยื่นวีซ่า ค่าต๋ัวเครือ่งบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิเพ่ือเตรยีมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบรกิารที่ต้องจ่าย ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อย

กว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รบัการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทาง
บรษัิทขอเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารที่เกิดข้ึนจรงิ และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใช้ได้ หากวีซ่าน้ันยังไม่
หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บรกิารใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรอืถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทาง
บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 

3. ต๋ัวเครือ่งบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร ์เป็นต๋ัวแบบหมู่คณะ ซ่ึงจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีที่ท่าน
ต้องการแยกวันเดินทางกลับหรอืไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครัง้ และการจัดที่น่ังของผู้
เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบรษัิทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้ 
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ส าหรบัที่น่ัง LONG LEG หรอืที่น่ังบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสขุภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อยา่งรวดเรว็
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่
เช็คอินเท่าน้ัน 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่าน้ัน ทางบรษัิทเป็นเพียงผู้ให้บรกิารและอ านวย
ความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่าน้ัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรบัห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะ
จัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสรมิหรอื SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกับบรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ต่างๆที่ทางบรษัิทฯได้ก าหนดไว้แล้ว 

 
เอกสารเบ้ืองต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอรต์คืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรอืเรว็กว่าน้ัน ขึ้นอยู่กับศุนย์รบัย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วยอ านวยความ
สะดวกในการนัดหมายและจัดเตรยีมเอกสารยื่นวีซ่า) 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการ
เดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่นวีซ่า
มาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่
เครือ่งประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (ส าหรบัเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการท างาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านท างานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-
นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอรต์ และใบรบัรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการท างานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง 
ลักษณะงานที่ท า รายได้ต่อเดือน และลงช่ือตัวเอง 
ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียน
การค้า พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ 
ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรบัรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เปน็ประจ าและมเีงินคงเหลอือย่างน้อย 6 หลัก เพ่ือความ
เหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 
BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอรต์ สถานฑูตไม่รบัพิจารณา
บัญชีกระแสรายวัน 

7. การรบัรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออก
เงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พรอ้มเขียนจดหมายรบัรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพ่ิมเติม
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่) 

8. กรณีที่เดก็อายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรอืมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่
บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหน่ึงได ้
ณ ที่วา่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่และประทับตรารบัรองจากทาง
ราชการอยา่งถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รบัยื่นวีซ่า 
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9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ด้านลา่งให้ครบถ้วนและตรงตามความจรงิ เพราะขอ้มลูทีท่่าน
ได้ใหม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่าน้ัน ผู้เดนิทางต้องช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท/ทา่นก่อนเท่าน้ัน ถึงสามารถด าเนินการ
ข้ันตอนการจองคิวและยืน่วีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรยีกขอเอกสารเพ่ิมหรอืแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรยีมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครัง้ 

 
ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า (ส าคัญมาก) 

**ข้อมูลน้ีใช้เพ่ือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไมส่ามารถแก้ไขภายหลังได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ท่านเข้าใจง่าย แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่าน้ัน *** 
 
 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล 
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตัว 
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
 
โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจ
ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
 
สถานที่ท างานหรอืสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 
ที่อยู่ที่ท างานหรอืสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
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โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 
รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จ านวน................................. 
 
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หม้าย  หย่า 
 
ชื่อ-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 
ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้รอ้งขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   
                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมัติวซี่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบรษัิทไมม่ีส่วนเก่ียวข้องใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งน้ีบรษัิทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


