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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิสุวรรณภูม-ิดูไบ-สตอ็กโฮล์ม-แกมล่าสแตน-

พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา      
× × √ 

3 สตอ็กโฮล์ม-คาลสตทั-เมอืงออสโล  √ √ √ 

4 ปราสาท AKERSHUS-อุทยานฟรอ็กเนอร-์เมอืงเกโล ่ √ √ √ 

5 เมอืงกู๊ดวาเก้น-ล่องเรอืชมซองน์ฟยอรด์-FLAMSBANA 
TRAIN-เมอืงเบอรเ์กน้  

√ √ √ 

6 เบอรเ์ก้น-ย่านบรกิเก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เมอืงเกโล่                                                 √ √ √ 

7 เมอืงออสโล-ศาลาว่าการเมอืงออสโล-เรอืส าราญ DFDS                        √ √ √ 
8 โคเปนเฮเก้น-อมาเลยีนบอรก์-ปราสาทโรเซนบอรก์-

ถนนสตรอยก์ 
√ √ √ 

9 ลติเติ้ลเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-สนามบนิ-สนามบนิดูไบ √ × × 
10 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-สต็อกโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือ

วาซา                     (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK385  ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK157 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
13.10 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน หลงัผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเที่ยวชม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความ
สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลก จนไดร้บัการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน า้” (Beauty 
on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวตัิศาสตรม์าตั้งแต่   
ครัง้ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมัยของบา้นเมือง ตึก
รามบา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่ริมน า้และตามเนินสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็น
เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก น า
ท่านสู่  แกมล่าสแตน ย่านเมือง
เก่าแก่ท่ีสุด ปัจจุบนัยงัทิง้ร่องรอยแหง่ 
ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยัง
เป็นที่ตงั ้ของพระราชวงัหลวง, รฐัสภา, 
มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่ม
อาคารพิพิธภณัฑ ์จากนัน้น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์รือวาซา ซึ่งตัง้โชวเ์รือรบโบราณที่
กู้ขึน้มาไดจ้ากที่ใตท้ะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสรา้งขึน้เมืองปี  ค.ศ.
1628 หวังจะใหเ้ป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออก
เดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงสู่ใตท้ะเลลึก 35 เมตร 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่า 
 



 

UNIQUE INTER 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมือง
คาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ของ
ประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมือง
ใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์ารล์ที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระ
นามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เมื่อปี 1730 , จัตุรัสใจ
กลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางต่อไปสู่ เมืองออสโล เมือง
หลวงของประเทศนอร์เวย์ เป็น
เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก
แทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบ
ดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่าง
เสน้ทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพของ
ธรรมชาติที่ แปลกใหม่  ซึ่ ง เ ป็น
ธรรมชาติที่อดุมสมบูรณ ์เต็มไปดว้ย
ทุ่งหญา้เขียวขจีในบรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดิเนเวีย   

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Quality Hotel Expo หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่ ปราสาท Akershus-อุทยานฟร็อกเนอร์-เมืองเกโล่      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านสู่อุทยานฟร็อกเนอร ์ที่
มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่
สภาพชี วิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของ
มนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากร
ชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์ น าท่านชม
บริเวณดา้นนอก ปราสาท Akershus 
งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอ
เนสซองค ์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีก
ครัง้หนึ่งซึ่งเมืองนีเ้ป็นเมืองที่มีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดหูนาวจะมี
นักสกีจ านวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อเล่นกีฬาฤดหูนาว ส่วนในช่วงฤดรูอ้นจะเต็มไปดว้ย
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นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติและท ากิจกรรมต่างๆในช่วง
ฤดรูอ้น  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Bardola Hoyfjellshotell หรือเทียบเท่า 

วันทีห้่า  เมืองกู๊ดวาเก้น-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-FLAMSBANA TRAIN-เมือง

เบอร์เก้น                                                                        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองกู๊ดวาเก้น 
และน าท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด  ที่
สวยงามที่สุดในนอรเ์วย์ มีความยาวถึง 204 
กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดินโดยเป็นความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติ ที่เกิดจากการกดัเซาะ
แผ่นดินของธารน ้าแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน 
เรือจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อเดินทาง
ไปยงั เมืองฟลอม (Flam)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่าน ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษ
เ ส้ น ท า ง ส า ย โ ร แ ม น ติ ก 
(FLAMSBANA) สู่ เมืองมีรด์าล ซึ่งเป็น
เมืองที่ตั้งของสถานีรถไฟสายโรแมนติก
ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา เส้นทาง
รถไฟจะผ่านอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพาน
ข้ามหุบเขาและแม่น ้าที่งดงามตลอด 
จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองเบอรเ์ก้น เมืองใหญ่อนัดบัสองไดร้บัยกย่องว่า
เป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดา้นตะวันตกสุดของแผ่นดิน
นอรเ์วย ์น าท่านชมเขตเมืองเก่าของเบอรเ์กน้ Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Zander K Hotel หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านชม เมืองเบอร์เก้น ตวั
เมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 
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225,000 คน ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารกั สถานที่สวยงามที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
อาทิ ย่านบริกเก้น เป็นท่าเรืออันเก่าแก่ที่มีความส าคญัต่ออาณาจกัรการคา้ขายในยุค
สันนิบาตฮนัเซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอรฟ์รอ้นท ์ซึ่งเป็นตวัอย่างการ
ก่อสร้างที่โดดเด่น และมีความส าคัญทางประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม จนได้รับการ
บันทึกภาพมากที่สุด และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ 
(Unesco) หลังจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่  ยอดเขา
ฟลอเยน  (Floyen) ผ่าน
แมกไมท้ิวทัศนส์วยๆ งามๆ 
ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดู
หนาว แต่ส าหรับเบอรเ์ก้น
แล้วนี่คือเมืองที่มีอากาศ  
ไม่หนาวจัดเท่าเมืองอ่ืนๆ 
ของนอรเ์วยจ์ากการที่มีแนวเทือกเขาลอ้มกนักระแสลม ในขณะที่มีกระแสน า้อุ่นเชื่อมต่อ
กับทะเลเขา้สู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเขา้จอดที่สถานีบนยอดเขาในระดบั
ความสูงเหนือระดับน า้ทะเล 320 เมตร ท าใหม้องเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทัง้เรือรบ
และเรือส าราญหรู เห็นบา้นเรือนและผูค้น เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุก
รูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ท าใหม้องเห็นภาพความเป็นเบอรเ์กน้ไดช้ดัเจนที่สดุ 

เท่ียง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) หนึ่งซึ่ง
เมืองนี ้เป็นเมืองที่มีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกี
จ านวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปด้วย
นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติและท ากิจกรรมต่างๆในช่วง
ฤดรูอ้น 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Bardola Hoyfjellshotell หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด เมืองออสโล-ศาลาว่าการเมืองออสโล-เรือส าราญ DFDS                    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล 
เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วยเ์ป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว 
ออสโลตั้งอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพของ
ธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีใน
บรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดิเนเวีย    
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เท่ียง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง
ออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่
บริเวณริมแม่น า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารที่สวยงาม  ริมออสโลฟยอรด์ ได้เวลาน าท่านสู่
ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 
คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือส าราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักคา้งคืนบนเรือส าราญ 
ภายในเรือส าราญท่านจะได้
พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้น 
นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ท าให้
ท่านได้รับความเพลิดเพลิน
ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือส าราญ
ล านี ้อาทิเช่น ดิสโกเ้ธค ส าหรบั
ผูท้ี่มีใจรกัการเตน้ร าและแสงสี 
บาร ์ส าหรับผู ้ที่มีใจรักการดื่ม 
รา้นสินคา้ปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซือ้สินคา้ไดอ้ย่างจุใจโดยไม่ตอ้งเร่งรีบใด ซึง่
สินคา้ที่ท่านจะไดพ้บเป็น สินคา้ที่ปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เช่น น า้หอมยี่หอ้ดงั Chanel, 
Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้น
ขาย เสือ้ผา้แฟชั่นที่มีชื่อเสียงใหท้่านไดเ้ลือกซือ้อย่างจุใจ ส าหรบันอ้งๆ หนูๆ พลาดไม่ได้
ส าหรบัช็อคโกแลตที่มีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

ค ่า   บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ  
พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ หลงัจากนัน้ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันทีแ่ปด โคเปนเฮเก้น-ปราสาทโรเซนบอร์ก-อมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์                                 

(B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝ่ังกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นน าท่าน

ถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก  (Amalienborg Palace) เป็นที่
ประทบัของราชวงคเ์ดนมารก์นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์็อคโคโค ตรงกลาง
มีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกที่ 4 ปีกดา้นหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภณัฑ์
หอ้งหบัต่างๆ ที่เคยเป็นพ านกัของราชวงศใ์นช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 

เท่ียง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเข้าชม ปราสาทโรเซนบอร์ก 
พระราชวังฤดูรอ้นใจกลางเมืองโคเปนเฮเก้น เป็นพระราชวังที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี 
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โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวังโรเซนเบิรก์นั้นได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรม
รูปแบบเรอเนสซองส ์ซึ่งไฮไลทส์ าคัญในการเขา้ชมคือการชมเครื่องราชกกุธภัณฑ ์(The 
Crown Jewels) ของราชวงศ์เดนมารก์ ซึ่งเป็นสมบัติล า้ค่าที่สุดที่จัดแสดงอยู่ที่นี่  น า
ท่านชอ้ปปิ้งสินคา้ย่าน วอลค์กิง้สตรีท หรือ ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปปิ้งที่ยาวที่สดุใน
โลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดัง
รา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส,พอรซ์เลน เป็นตน้ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
 Scandic Falkoner หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่ก้า ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น ้าพุเกฟิออน-สนามบิน-ดูไบ                                (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ลิตเติล้เมอรเ์มด 
เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง 
ซึ่งยังคงนั่งเศรา้รอเจา้ชายตาม
เนือ้เรื่องในเทพนิยายอนัลือ  ลั่น
ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส ์
คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดย
ไดร้บัการสนับสนุนจาก บริเวอร ์
จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคารล์
สเบิรก์ น าท่านถ่ายรูป น ้าพุเกฟิ
ออน เทพธิดาผูเ้สียสละกับบุตรชายที่ร่วมสรา้งเกาะซีแลนดข์ึน้มา ไดเ้วลาอันสมควรน า
ท่านสู่สนามบิน 

15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK152 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันทีสิ่บ สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

03.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 376 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
13.20 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 



 

UNIQUE INTER 

 
ทางบริษัทจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวสิยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย ์

 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

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 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 
• ที่พกับนเรือส าราญ (ห้องพกัแบบ OUTSIDE CABIN) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว 
• หัวหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้  

 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 

1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง
ที่มีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้ (กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนที่
เหลือตามที่ก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่มีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอื่นๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ก่อนทุกครั้ งก่อน
ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้น

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางที่นอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยโูรx 8 วนั = 16 ยโูร ) 
• ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 10 วนั = 1,000 บาท 
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4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านไดร้ับการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์  หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินที่จดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีที่ท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ ง 
และการจดัที่นั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มีคุณสมบติัตามที่สาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ื่น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หน้าที่
สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิที่จะไม่แจง้
เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 
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6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ที่ยงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน 
ห้ามใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษทัที่ท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกุล ให้ตรงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานที่ท  า รายไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยื่น 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 
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BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่) 

8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม 
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอกี
ท่านหน่ึงได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยื่นวีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยร์ับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างให้ครบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ที่ท่านไดใ้ห้มา จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองควิและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


