
 

 

 

 

2304-2102-UIEU010 Scan Sweden Norway Denmark 10D -EK.docx    

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

2 สนามบนิสุวรรณภูม-ิดไูบ-สตอ็กโฮลม์-แกมล่าสแตน-

พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา      
× × √ 

3 สตอ็กโฮลม์-คาลสตทั-เมอืงออสโล  √ √ √ 

4 ปราสาท AKERSHUS-อุทยานฟรอ็กเนอร-์เมอืงเกโล่ √ √ √ 

5 เมอืงกู๊ดวาเกน้-ล่องเรอืชมซองน์ฟยอรด์-FLAMSBANA 

TRAIN-เมอืงเบอรเ์กน้  
√ √ √ 

6 เบอรเ์กน้-ย่านบรกิเกน้-ยอดเขาฟลอเยน-เมอืงเกโล่                                                √ √ √ 

7 เมอืงออสโล-ศาลาว่าการเมอืงออสโล-เรอืสาํราญ DFDS                       √ √ √ 
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8 โคเปนเฮเกน้-อมาเลยีนบอรก์-ปราสาทโรเซนบอรก์-

ถนนสตรอยก ์
√ √ √ 

9 ลติเตลิเมอรเ์มด-นําพุเกฟิออน-สนามบนิ-สนามบนิดไูบ √ × × 

10 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

วันทีหนึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชัน  ประตู  แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ทีให้

การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วันทีสอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-สต็อกโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือ

วาซา                     (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินท ีEK385  ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 

08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เทียวบินที EK157 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

13.10 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน หลงัผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร จากนันเทียวชม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ทีมีความ

สวยงามทีสดุแห่งหนึงของโลก จนไดร้บัการขนานนามว่า “ความงามบนผิวนาํ” (Beauty 

on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม์ เมอืงแห่งประวตัิศาสตรม์าตังแต่   

ครงัศตวรรษที  ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบา้นเมือง ตึก

รามบา้นช่อง รวมทงัปราสาทราชวงั ตงัอยู่รมินาํและตามเนินสงูตาํ ทาํใหส้ต็อกโฮลม์เป็น

เมืองทีสวยทีสุดแห่งหนึงในโลก นํา

ท่านสู่  แกมล่าสแตน ย่านเมือง

เก่าแก่ทสีุด ปัจจุบนัยงัทิงรอ่งรอยแห่ง 

ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยัง

เป็นทตีง ัของพระราชวงัหลวง, รฐัสภา, 

มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่ม

อาคารพิพิธภณัฑ ์จากนนันาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์รือวาซา ซึงตงัโชวเ์รือรบโบราณที

กู้ขึนมาไดจ้ากทีใตท้ะเล และยังคงสภาพทีสมบูรณ์ เรือวาซานันสรา้งขึนเมืองปี ค.ศ.
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 หวังจะใหเ้ป็นเรือรบทีใหญ่ทีสุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง  กระบอก วันแรกทีออก

เดินทางได ้  เมตร ก็จมลงสูใ่ตท้ะเลลึก  เมตร 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สูที่พกั  

 Quality Hotel Globe หรือเทยีบเท่า 

 

วันทีสาม สต็อกโฮล์ม-คาลสตัท-เมืองออสโล          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมือง

คาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ของ

ประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมือง

ใหญ่นี สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์ารล์ที  (Karl IX) ในปีค.ศ.  ชอืเมืองจึงเรียกตามพระ

นามของพระองค์ Karl-stad ทีนีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึนเมือปี , จัตุรัสใจ

กลางเมือง, ศาลากลางประจาํจงัหวดั และสะพานหิน 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาํท่านเดินทางต่อไปสู่ เมืองออสโล เมือง

หลวงของประเทศนอร์เวย์ เป็น

เมืองทีมีค่าครองชีพสูงทีสุดในโลก

แทนทีโตเกียว ออสโลตังอยู่ขอบ

ดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่าง

เสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพของ

ธ รรม ช า ติที แป ล กใ ห ม่  ซึ ง เ ป็น

ธรรมชาติทอีดุมสมบูรณ ์เต็มไปดว้ย

ทุ่งหญา้เขียวขจีในบรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดิเนเวีย   

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Quality Hotel Expo หรือเทยีบเท่า 

วันทีสี ปราสาท Akershus-อทุยานฟร็อกเนอร์-เมืองเกโล่      (B/L/D) 
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เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านสูอุ่ทยานฟร็อกเนอร ์ที

มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่

สภาพชี วิตและการดินรนต่อสู้ของ

มนุษย์ชาติ ซึงเป็นผลงานประติมากร

ชือดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์ นาํท่านชม

บริเวณดา้นนอก ปราสาท Akershus 

งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอ

เนสซองค ์ 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนนันาํท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีก

ครงัหนึงซึงเมืองนีเป็นเมืองทีมีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดหูนาวจะมี

นกัสกีจาํนวนมากเดินทางมาทีนีเพือเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูรอ้นจะเต็มไปดว้ย

นกัท่องเทียวทเีดินทางมาสมัผสัความสมบูรณข์องธรรมชาติและทาํกิจกรรมต่างๆในช่วง

ฤดรูอ้น  

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Bardola Hoyfjellshotell หรือเทียบเท่า 

วันทีห้า  เมืองกู๊ดวาเก้น-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-FLAMSBANA TRAIN-เมือง

เบอร์เก้น                                                                        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่เมือง เมืองกู๊ดวาเก้น 

และนําท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด  ที

สวยงามทีสุดในนอรเ์วย ์มีความยาวถึง  

กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดินโดยเป็นความ

มหศัจรรยข์องธรรมชาติ ทีเกิดจากการกดัเซาะ

แผ่นดินของธารนาํแข็งเมือหลายล้านปีก่อน 

เรือจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัวโมง เพือเดินทาง

ไปยงั เมืองฟลอม (Flam)  

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนันนาํท่าน ขึนรถไฟขบวนพิเศษ

เ ส้ น ท า ง ส า ย โ ร แ ม น ติ ก 

(FLAMSBANA) สู ่เมืองมีรด์าล ซงึเป็น

เมืองทีตังของสถานีรถไฟสายโรแมนติก

ทีมีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา เส้นทาง

รถไฟจะผ่านอโุมงค,์ ลอดภูเขา, สะพาน

ข้ามหุบเขาและแม่นําทีงดงามตลอด 
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จากนนันาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมืองเบอรเ์กน้ เมอืงใหญ่อนัดบัสองไดร้บัยกย่องว่า

เป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดิน

นอรเ์วย ์นาํท่านชมเขตเมืองเก่าของเบอรเ์กน้ Fish Market มีอายกุว่า ,  ปี  

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Zander K Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีหก เมืองเบอร์เก้น-ย่านบริกเก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เมืองเกโล่      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านชม เมืองเบอรเ์ก้น ตัว

เมืองเรียงรายไปด้วยบา้นเรือนเก่าแก่อายุกว่า ,  ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 

,  คน ชมเมืองในฝันทีแสนน่ารกั สถานทีสวยงามทีไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

อาทิ ย่านบริกเก้น เป็นท่าเรืออันเก่าแก่ทีมีความสาํคัญต่ออาณาจกัรการคา้ขายในยุค

สนันิบาตฮนัเซียติก อาคารอายุกว่า  ปี และเขตวอเตอรฟ์รอ้นท ์ซึงเป็นตวัอย่างการ

ก่อสร ้างทีโดดเด่น และมี

ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

วัฒนธรรม จนได้รับการ

บันทึกภาพมากทีสุด และ

ได้รับการจดทะเบียนเป็น

มรดกโลกขององคก์ารยูเนส

โก้ (Unesco) หลังจากนัน

นาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไมท้ิวทัศนส์วยๆ งามๆ ตลอด

ทาง แมจ้ะเป็นฤดูหนาว แต่สาํหรบัเบอรเ์ก้นแลว้นีคือเมืองทีมีอากาศ  ไม่หนาวจัดเท่า

เมืองอืนๆ ของนอรเ์วยจ์ากการทีมีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะทีมีกระแส

นาํอุ่นเชือมต่อกับทะเลเขา้สู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนทีรถรางจะเข้าจอดทีสถานีบน

ยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับนาํทะเล  เมตร ทาํใหม้องเห็นไกลไปถึงท่าเรือ

ใหญ่ทีมีทังเรือรบและเรือสําราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมือง

ท่องเทียวทีมีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าทีทาํใหม้องเห็นภาพความเป็นเบอรเ์กน้ได้

ชดัเจนทีสดุ 

เทยีง   บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร จากนนันาํท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) หนึงซึง

เมืองนีเป็นเมืองทีมีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกี

จํานวนมากเดินทางมาทีนีเพือเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร ้อนจะเต็มไปด้วย

นกัท่องเทียวทเีดินทางมาสมัผสัความสมบูรณข์องธรรมชาติและทาํกิจกรรมต่างๆในช่วง

ฤดรูอ้น 
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คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สูท่พีกั  

 Bardola Hoyfjellshotell หรือเทียบเท่า 

วันทีเจ็ด เมืองออสโล-ศาลาว่าการเมืองออสโล-เรือสําราญ DFDS                    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล 

เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย์เป็นเมืองทีมีค่าครองชีพสูงทีสุดในโลกแทนทีโตเกียว 

ออสโลตงัอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพของ

ธรรมชาติทีแปลกใหม่ ซึงเป็นธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีใน

บรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดิเนเวีย    

เทยีง   บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร หลงัจากนันนาํคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง

ออสโล ซึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีสวยงามดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตงัอยู่

บริเวณริมแม่นาํ ซึงรายลอ้มดว้ยอาคารทีสวยงาม  ริมออสโลฟยอรด์ ได้เวลานําท่านสู่

ท่าเรือเพือลงเรือสําราญ DFDS กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสาํหรบัคา้งคืนบนเรือ  

คืน เพอืความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือสําราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พกัคา้งคืนบนเรือสาํราญ 

ภายในเรือสําราญท่านจะได้

พบกับบรรยากาศน่าตืนเต้น 

นอกจากนีท่านจะได้พบกับ

กิจกรรมต่างๆ ทีจะได้ทําให้

ท่านได้รับความเพลิดเพลิน

ตลอดเวลาทีอยู่บนเรือสาํราญ

ลาํน ีอาทิเช่น ดิสโกเ้ธค สาํหรบั

ผูท้ีมีใจรกัการเตน้ราํและแสงสี 

บาร ์สาํหรบัผูท้ีมีใจรักการดืม 

รา้นสินคา้ปลอดภาษีซงึท่านจะสามารถเลือกซือสินคา้ไดอ้ย่างจใุจโดยไม่ตอ้งเร่งรีบใด ซงึ

สินคา้ทีท่านจะไดพ้บเป็น สินคา้ทีปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เช่น นาํหอมยีหอ้ดงั Chanel, 

Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอืนๆอีกมากมาย นอกจากนียังมีรา้น

ขาย เสือผา้แฟชนัทีมีชือเสียงใหท้่านไดเ้ลือกซืออย่างจใุจ สาํหรบันอ้งๆ หนูๆ พลาดไม่ได้

สาํหรบัช็อคโกแลตทีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

คาํ   บริการอาหารคาํแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรือสาํราญ  

พกัคา้งคืนบนเรือสาํราญ หลงัจากนนัใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

2304-2102-UIEU010                                                                    www.smileytour.com                                                                             Page 7 of 14 

วันทีแปด โคเปนเฮเก้น-อมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ถนนสตรอยก์           (B/L/D) 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝังกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนันนาํท่าน

ถ่ายรูปบริเวณดา้นหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที

ประทบัของราชวงคเ์ดนมารก์นบัตงัแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์็อคโคโค ตรงกลาง

มีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกที 4 ปีกดา้นหนึงของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์

หอ้งหบัต่างๆ ทเีคยเป็นพาํนกัของราชวงศใ์นช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 

เทยีง  บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร จากนันนาํท่านเขา้ชม ปราสาทโรเซนบอร์ก 

พระราชวังฤดูรอ้นใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน้ เป็นพระราชวังทีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี 

โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวังโรเซนเบิรก์นันได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรม

รูปแบบเรอเนสซองส ์ซึงไฮไลทส์าํคัญในการเขา้ชมคือการชมเครืองราชกกุธภณัฑ ์(The 

Crown Jewels) ของราชวงศ์เดนมารก์ ซึงเป็นสมบัติลาํค่าทีสุดทีจัดแสดงอยู่ทีนี นาํ

ท่านชอ้ปปิงสินคา้ย่าน วอลค์กิงสตรีท หรือ ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปปิงทียาวทีสดุใน

โลกเริมจากศาลาว่าการเมืองไปสินสุดที Kongens Nytorv ทีมีสินคา้แบรนดเ์นมชือดัง

รา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส,พอรซ์เลน เป็นตน้ 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Scandic Falkoner หรอืเทยีบเท่า 

วันทีเก้า ลิตเติลเมอร์เมด-นาํพเุกฟิออน-สนามบิน-ดูไบ                                (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติลเมอรเ์มด 

เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง 

ซึงยังคงนังเศรา้รอเจา้ชายตาม

เนือเรืองในเทพนิยายอนัลือ  ลนั

ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส ์

คริส เตียน แอนเดอร์สัน โดย

ไดร้บัการสนับสนุนจาก บริเวอร ์

จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคารล์

สเบิรก์ นาํท่านถ่ายรูป นาํพุเกฟิ

ออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายทีร่วมสรา้งเกาะซีแลนดข์ึนมา ไดเ้วลาอนัสมควรนาํ

ท่านสูส่นามบิน 
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15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินท ีEK152 ( บรกิารอาหารและเครืองดืมบนเครอืงบิน) 

23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 

วันทีสิบ สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

03.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เทียวบินที EK 376 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

13.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

               
 

ทางบริษัทจะดาํเนนิการจัดการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนด แต่บางครงัการเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีึนอยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทอีาจจะเกิดขึนได ้โดยคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดทาํการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พักเดียว 

เพมิท่านละ 

มีนาคม 2566 15-24 มี.ค. 99,900 15,000 

เมษายน 2566 

11-20 เม.ย. (สงกรานต์) 109,900 15,000 

6-15 เม.ย.  

26 เม.ย.-5 พ.ค.  

27 เม.ย.-6 พ.ค.  

99,900 15,000 

ราคาสําหรับเด็กอายุตํากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัวเครืองบินได้จากเจ้าหน้าที 
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โปรดศึกษาเงือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซือ 

เมือท่านทําการชําระมัดจําแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆทีบริษทัระบุไว้ 

 

เงือนไขการจองและการชําระเงิน 

1. ชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท หลงัจากทาํการจองใน 3 วนัทาํการ พร้อมส่งสําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ทีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการชาํระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนที

เหลือตามทีกาํหนด) 

อตัราค่าบริการทีรวมในรายการทัวร์ 

 ตวัเครืองบินชนัประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

 โรงแรมทีพกัระดบั 4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ทีพกับนเรือสาํราญ (หอ้งพกัแบบ OUTSIDE CABIN) 

 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืนวีซ่าเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศ บริการนาํเทียวตามรายการการท่องเทียว 

 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

 

อตัราค่าบริการทีไม่รวมในรายการทัวร์ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางทีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายตา่งๆภายในห้องพกั เป็นตน้ 

 ค่าส่วนเกินของนาํหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใตท้อ้งเครือง 30 กก./ท่าน 

 คา่ทิปคนขบัรถทอ้งถิน  (  ยโูรx 8 วนั =  ยูโร ) 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ  x 10 วนั = ,  บาท 
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3. สาํหรับผูเ้ดินทางทีมีความจาํเป็นตอ้งซือตวัเครืองบินภายในประเทศ หรือตวัโดยสารอืนๆในการเดินทาง

เพือมาทาํการยืนวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีก่อนทุกครังก่อน

ออกตวัเครืองบินหรือตัวโดยสารอืนๆ มิฉะนันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

เงือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามที

เกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืนๆ) 

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทาง คืนมัดจํา 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวร์ทีตามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจริง 

5. กรณผีู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยนืวซ่ีา ค่าตวัเครืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.  หมวด  ธุรกิจนําเทียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือเตรียมการจัดนําเทียว ให้

นํามาหักจากเงินค่าบริการทีต้องจ่าย ทังนี ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเทียวทราบ 

เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ ค่าโรงแรม หรืออืนๆ 

หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีทีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจาํใหท้งัหมด (ในกรณีทีมีการยนืวีซ่า และท่านไดรั้บการ

อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเกิดขึนจริง และท่านสามารถนาํวีซ่า

นีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านนัยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธิในการไม่ใช้บริการใดๆ ทีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก

ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการไมค่ืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

3. ตวัเครืองบินทีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตวัแบบหมู่คณะ ซึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน

กรณีทีท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง 

และการจดัทีนงัของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพือ

แทรกแซงได ้
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สาํหรับทีนงั LONG LEG หรือทีนงับริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีมีคุณสมบติัตามทีสาย

การบินกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอื้น

ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยู่กบัทางเจา้หน้าที

สายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอาํนาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ

อาํนวยความสะดวกในยืนวีซ่าเท่านัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิทีจะไม่แจ้ง

เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 

เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทงัปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม

อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมือท่านได้มีการชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือนไขต่างๆทีทางบริษทัฯไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 

ระหว่างการพจิารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกาํหนด 

ระยะเวลาในการยืน : 15 วันทําการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านัน ขึนอยู่กบัศุนย์รับยืนวีซ่าและสถานทูต) 

วันยืนเอกสาร : ผู้ เดินทางต้องมาสแกนลายนิวมือและยืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย

ช่วยอาํนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยืนวีซ่า) 

 

1. PASSPORT ทียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม

การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 

Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป พืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอย่าง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ

ยืนวีซ่ามาก่อนหน้านี สถานทูตจะเขม้งวดในเรืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชดัเจน 

หา้มใส่เครืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สําเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (สําหรับเด็กอายุตาํกว่า 20 ปี) / ทะเบียน

สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการทํางาน ทีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัทีท่านทาํงานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดชือ-

นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยนืวีซ่า 
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ในกรณทีีทํางานอิสระ เตรียมจดหมายชีแจงการทาํงานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุชือตวัเอง 

ลกัษณะงานทีทาํ รายไดต้่อเดือน และลงชือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน

การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงทีออกจาก

สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยนืวีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจาํและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลกั เพือ

ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ทีระบุชือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ

พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูที้ออกค่าใชจ่้ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ

ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 

(รายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ที) 

8. กรณทีีเด็กอายุตํากว่า  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม 

โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยนืเรืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก

ท่านหนึงได ้ณ ทีว่าการอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือและ

ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยนืวีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์

เอกสารดว้ยกนัทงัคู่ ณ ศูนยรั์บยนืวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มลู

ทีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยนืวีซ่านนั ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านนั ถึงสามารถดาํเนินการ

ขนัตอนการจองคิวและยนืวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทังหมดเป็นเพียงเอกสารเบืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิมหรือแปล

เอกสารในบางข้อ เพือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ

ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิมเติมหรือขันตอนการยืนที

เปลยีนแปลงไป ทางเจ้าหน้าทีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอกีครัง 

 

 

 



 

2304-2102-UIEU010                                                                    www.smileytour.com                                                                             Page 13 of 14 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (สําคญัมาก) 
**ขอ้มูลนีใชเ้พือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น เพือประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 คําถามเป็นภาษาไทย เพือใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านนั *** 
 

 

ชือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ทีอยู่ปัจจุบนัทีสามารถตดิต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือตวั นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ้ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งทีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ-นามสกลุ  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชือ-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 
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ชือ-นามสกลุ  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัทีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเคยไดร้บัในระยะเวลา  ปีทีผา่นมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแต่วนัที..........................................ถึงวนัที................................................................ 

เคยถูกพมิพล์ายนิวมอืเพือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ้ืนออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆ 

ทงัสินทงันีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


