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DAY ITINERARY 
MEALS 

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

พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา      
× × √ 

3 สตอ็กโฮลม์-คาลสตทั-เมอืงออสโล  √ √ √ 

4 ปราสาท AKERSHUS-อุทยานฟรอ็กเนอร-์เมอืงเกโล่ √ √ √ 

5 เมอืงกูด๊วาเกน้-ล่องเรอืชมซองน์ฟยอรด์-FLAMSBANA 
TRAIN-เมอืงเบอรเ์กน้  

√ √ √ 

6 เบอรเ์กน้-ย่านบรกิเกน้-ยอดเขาฟลอเยน-เมอืงเกโล่                                                 √ √ √ 

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

ถนนสตรอยก ์
√ √ √ 

9 ลติเติ้ลเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-สนามบนิ-สนามบนิดูไบ √ × × 
10 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-สต็อกโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือ
วาซา                     (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

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

เท่ียวบินท่ี EK157 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
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13.10 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน หลงัผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเท่ียวชม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความ
สวยงามท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก จนไดร้บัการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน า้” (Beauty 
on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวติัศาสตรม์าตั้งแต่   
ครัง้ศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบา้นเมือง ตึก
รามบา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่ริมน า้และตามเนินสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็น
เมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก น า
ท่านสู่  แกมล่าสแตน ย่านเมือง
เก่าแก่ที่สุด ปัจจบุนัยงัทิง้รอ่งรอยแห่ง 
ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยัง
เป็นท่ีตงั ้ของพระราชวงัหลวง, รฐัสภา, 
มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่ม
อาคารพิพิธภณัฑ ์จากนัน้น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์รือวาซา ซึ่งตัง้โชวเ์รือรบโบราณท่ี
กู้ขึน้มาได้จากท่ีใต้ทะเล และยังคงสภาพท่ีสมบูรณ์ เรือวาซานั้นสรา้งขึน้เมืองปี  ค.ศ.
1628 หวังจะให้เป็นเรือรบท่ีใหญ่ท่ีสุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกท่ีออก
เดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงสู่ใตท้ะเลลึก 35 เมตร 

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

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

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

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ 
ภัตตาคาร น าท่านเดินทางต่อไปสู่ 
เมืองออสโล เมืองหลวงของ
ประเทศนอรเ์วย์ เป็นเมืองท่ีมีค่า
ครองชีพสูง ท่ีสุดในโลกแทน ท่ี
โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้าน
เหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่าง
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เสน้ทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพของธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีอดุมสมบูรณ ์
เต็มไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจีในบรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดิเนเวีย   

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

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านสู่อุทยานฟร็อกเนอร ์ ท่ี
มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่
สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของ
มนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากร
ชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์ น าท่านชม
บริเวณด้านนอก ปราสาท Akershus 
งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอ
เนสซองค ์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีก
ครัง้หน่ึงซึ่งเมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีมีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดหูนาวจะมี
นักสกีจ านวนมากเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูรอ้นจะเต็มไปดว้ย
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาสัมผัสความสมบูรณข์องธรรมชาติและท ากิจกรรมต่างๆในช่วง
ฤดรูอ้น  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Bardola Hoyfjellshotell หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  เมืองกู๊ดวาเก้น-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-FLAMSBANA TRAIN-เมือง
เบอร์เก้น                                                                        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองกู๊ดวาเก้น 
และน าท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด  ท่ี
สวยงามท่ีสุดในนอรเ์วย์ มีความยาวถึง 204 
กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดินโดยเป็นความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะ
แผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน 
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เรือจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อเดินทางไปยงั เมืองฟลอม (Flam)  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่าน ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษ

เส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่ เมืองมีร์ดาล ซึ่งเป็นเมืองท่ีตัง้ของสถานี
รถไฟสายโรแมนติกท่ีมีภูมิทัศนง์ดงาม
สดุสายตา เสน้ทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, 
ลอดภูเขา , สะพานข้ามหุบเขาและ
แม่น ้าท่ีงดงามตลอด จากนั้นน าท่าน
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเบอร์เก้น 
เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่า
เป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดิน
นอรเ์วย ์น าท่านชมเขตเมืองเก่าของเบอรเ์กน้ Fish Market มีอายกุว่า 1,000 ปี  

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

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านชม เมืองเบอรเ์ก้น ตัว
เมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 
225,000 คน ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารกั สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
อาทิ ย่านบริกเก้น เป็นท่าเรืออันเก่าแก่ท่ีมีความส าคัญต่ออาณาจักรการคา้ขายในยคุ
สันนิบาตฮันเซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอรฟ์รอ้นท ์ซึ่งเป็นตัวอย่างการ
ก่อสร้างท่ีโดดเด่น และมี
ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วัฒนธรรม จนได้รับการ
บันทึกภาพมากท่ีสุด และ
ได้รับการจดทะเบียนเป็น
มรดกโลกขององคก์ารยูเนส
โก้ (Unesco) หลังจากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไมทิ้วทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอด
ทาง แมจ้ะเป็นฤดูหนาว แต่ส าหรบัเบอรเ์กน้แลว้น่ีคือเมืองท่ีมีอากาศ  ไม่หนาวจัดเท่า
เมืองอื่นๆ ของนอรเ์วย์จากการท่ีมีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะท่ีมีกระแส
น า้อุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเขา้สู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนท่ีรถรางจะเข้าจอดท่ีสถานีบน
ยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน า้ทะเล 320 เมตร ท าใหม้องเห็นไกลไปถึงท่าเรือ
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ใหญ่ท่ีมีทั้งเรือรบและเรือส าราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีครบทกุรูปแบบจากวิวพาโนราม่าท่ีท าใหม้องเห็นภาพความเป็นเบอรเ์กน้ได้
ชดัเจนท่ีสดุ 

เที่ยง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) หน่ึงซึ่ง
เมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีมีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักสกี
จ านวนมากเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปด้วย
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาสัมผัสความสมบูรณข์องธรรมชาติและท ากิจกรรมต่างๆในช่วง
ฤดรูอ้น 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Bardola Hoyfjellshotell หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล 
เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย์เป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว 
ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพของ
ธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีใน
บรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดิเนเวีย    

เที่ยง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง
ออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่
บริเวณริมแม่น า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงาม  ริมออสโลฟยอรด์ ได้เวลาน าท่านสู่
ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 
คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือส าราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักคา้งคืนบนเรือส าราญ 
ภายในเรือส าราญท่านจะได้
พบกับบรรยากาศน่าต่ืนเต้น 
นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะได้ท าให้
ท่านได้รับความเพลิดเพลิน
ตลอดเวลาท่ีอยู่บนเรือส าราญ
ล านี ้อาทิเช่น ดิสโกเ้ธค ส าหรบั
ผูท่ี้มีใจรกัการเตน้ร  าและแสงสี 
บาร ์ส าหรับผู้ท่ีมีใจรักการด่ืม 
รา้นสินคา้ปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซือ้สินคา้ไดอ้ย่างจใุจโดยไม่ตอ้งเรง่รีบใด ซึ่ง
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สินคา้ท่ีท่านจะไดพ้บเป็น สินคา้ท่ีปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เช่น น า้หอมยี่หอ้ดงั Chanel, 
Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้น
ขาย เสือ้ผา้แฟชั่นท่ีมีชื่อเสียงใหท่้านไดเ้ลือกซือ้อย่างจใุจ ส าหรบันอ้งๆ หนูๆ  พลาดไม่ได้
ส าหรบัช็อคโกแลตท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

ค ่า   บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ  
พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ หลงัจากนัน้ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

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

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

ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นท่ี
ประทบัของราชวงคเ์ดนมารก์นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์็อคโคโค ตรงกลาง
มีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 4 ปีกดา้นหน่ึงของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์
หอ้งหบัต่างๆ ท่ีเคยเป็นพ านกัของราชวงศใ์นช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเข้าชม ปราสาทโรเซนบอร์ก 
พระราชวังฤดูรอ้นใจกลางเมืองโคเปนเฮเก้น เป็นพระราชวังท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี 
โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวังโรเซนเบิรก์นั้นได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรม
รูปแบบเรอเนสซองส ์ซึ่งไฮไลทส์ าคัญในการเขา้ชมคือการชมเครื่องราชกกุธภัณฑ ์(The 
Crown Jewels) ของราชวงศ์เดนมาร์ก ซึ่งเป็นสมบัติล า้ค่าท่ีสุดท่ีจัดแสดงอยู่ท่ีน่ี  น า
ท่านชอ้ปปิ้งสินคา้ย่าน วอลค์กิง้สตรีท หรือ ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปปิ้งท่ียาวท่ีสุดใน
โลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดัง
รา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส,พอรซ์เลน เป็นตน้ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Scandic Falkoner หรือเทียบเท่า 
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วันที่เก้า ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น ้าพุเกฟิออน-สนามบิน-ดูไบ                                (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติล้เมอรเ์มด 
เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง 
ซึ่งยังคงนั่งเศรา้รอเจ้าชายตาม
เนือ้เร่ืองในเทพนิยายอันลือ  ลั่น
ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส ์
คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดย
ไดร้บัการสนับสนุนจาก บริเวอร ์
จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคารล์
สเบิรก์ น าท่านถ่ายรูป น ้าพุเกฟิ
ออน เทพธิดาผูเ้สียสละกับบุตรชายท่ีร่วมสรา้งเกาะซีแลนดข์ึน้มา ไดเ้วลาอันสมควรน า
ท่านสู่สนามบิน 

15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK152 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่สิบ สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

03.45 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK 376 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
13.20 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 
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เดือน วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

มนีาคม 2566 15-24 ม.ี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 สามารถสอบถามราคาการหักค่าต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 
• ท่ีพกับนเรือส าราญ (ห้องพกัแบบ OUTSIDE CABIN) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยโูรx 8 วนั = 16 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 10 วนั = 1,000 บาท 
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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 าเนาหนา้หนังสือเดินทาง
ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ งก่อน
ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

 

การช าระเงินเพ่ือท าการจองโปรแกรมตามบัญชีท่ีระบุ 
ธนาคาร ช่ือบญัชี สาขา เลขบญัชี 

ธนาคารกรุงไทย บจ.ดรีม เดสติเนชัน่ส์ ทวัร์ สาขาฟอร์จูน ทาวน์ 799-0-15151-0 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

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

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

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

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

ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
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7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ
เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดร้ับการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกครั้ ง 
และการจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก 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 ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่ (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกุล ให้ตรงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

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

6. หลักฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยื่น 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ้่ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

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

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างให้ครบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้ห้มา จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

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

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพ่ิมหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือข้ันตอนการย่ืนที่
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

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

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

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


