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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 สนามบนิสวุรรณภมู-ิดไูบ-สต็อกโฮลม์-แกมลา่สแตน-

พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา      
× × √ 

3 สต็อกโฮลม์-คาลสตัท-เมอืงออสโล  √ √ √ 

4 ปราสาท AKERSHUS-อทุยานฟร็อกเนอร-์เมอืงเกโล ่ √ √ √ 

5 เมอืงกูด๊วาเกน้-ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์-FLAMSBANA 

TRAIN-เมอืงเบอรเ์กน้  
√ √ √ 

    
 

UNIQUE SCANDINAVIA 10 DAYS 
SWEDEN NORWAYS DENMARK 
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6 เบอรเ์กน้-ยา่นบรกิเกน้-ยอดเขาฟลอเยน-เมอืงเกโล ่                                                √ √ √ 

7 เมอืงออสโล-ศาลาวา่การเมอืงออสโล-เรอืส าราญ 

DFDS                        
√ √ √ 

8 โคเปนเฮเกน้-อมาเลยีนบอรก์-ปราสาทโรเซนบอรก์-

ถนนสตรอยก ์
√ √ √ 

9 ลติเติล้เมอรเ์มด-น ้าพเุกฟิออน-สนามบนิ-สนามบนิดไูบ √ × × 

10 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

     

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ           (-/-/-)  

 

22.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม-ิดูไบ-สต็อกโฮลม์-แกมลา่สแตน-พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา  (-/-/D) 

 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK385  ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

04.45 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.40 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK157 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

13.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร  

 

จากนัน้เทีย่วชม เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก จนไดรั้บการ

ขนานนามว่า “ความงามบนผวิน ้า” (Beauty on Water) หรอืราชนิีแห่งทะเลบอลตคิ กรุงสต็อกโฮลม์ 

เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตัง้แต่   ครัง้ศตวรรษที่ 13 

ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของ

บา้นเมอืง ตกึรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวัง ตัง้อยู่

รมิน ้าและตามเนินสูงต ่า ท าใหส้ต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่

สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  
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น าทา่นสู ่แกมลา่สแตน ยา่นเมอืงเกา่แกท่ีสุ่ด ปัจจุบันยังทิง้ร่องรอยแห่ง ความเป็นเมอืงแห่งยคุกลาง 

และยงัเป็นทีต่งั ้ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุม่อาคารพพิธิภณัฑ ์ 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ซึง่ตัง้โชว์เรือรบโบราณทีกู่ข้ ึน้มาไดจ้ากที่ใตท้ะเล และ

ยงัคงสภาพทีส่มบรูณ์ เรอืวาซานัน้สรา้งขึน้เมอืงปี ค.ศ.1628 หวังจะใหเ้ป็นเรอืรบทีใ่หญ่ทีส่ดุ บรรทุกปืน

ใหญถ่งึ 64 กระบอก วันแรกทีอ่อกเดนิทางได ้500 เมตร ก็จมลงสูใ่ตท้ะเลลกึ 35 เมตร 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Quality Hotel Globe หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม สต็อกโฮลม์-คาลสตทั-เมอืงออสโล          (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่ระหว่างเมอืง

สต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืง

ใหญ่นี้ สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระนามของ

พระองค ์Karl-stad ทีน่ี่มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมอืง, ศาลากลาง

ประจ าจังหวัด และสะพานหนิ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านเดนิทางต่อไปสู่ เมอืงออสโล เมอืงหลวง

ของประเทศนอรเ์วย ์เป็นเมอืงที่มคี่าครองชพีสูง

ที่สุดในโลกแทนที่โตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้น

เหนอืของอา่วฟยอรด์  

ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพของธรรมชาติ

ทีแ่ปลกใหม ่ซึง่เป็นธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ เต็มไป

ดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจีในบรรยากาศฤดูรอ้นของ

สแกนดเินเวยี   

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Quality Hotel Expo หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  ปราสาท Akershus-อทุยานฟร็อกเนอร-์เมอืงเกโล ่     (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านสู่อุทยานฟร็อกเนอร ์ทีม่ปีระตมิากรรม

แสดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชวีติและการดิน้รนต่อสูข้อง

มนุษย์ชาต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดังกุสตาฟ-วิ

เกอแลนด ์ 

 

น าท่านชมบรเิวณดา้นนอก ปราสาท Akershus งาน

สถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองค ์ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านเดนิสู ่เมอืงเกโล ่(Geilo) อกีครัง้หนึง่ซ ึง่เมอืงนี้เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงดงามท่ามกลาง

ธรรมชาต ิในชว่งฤดหูนาวจะมนัีกสกจี านวนมากเดนิทางมาทีน่ีเ่พือ่เลน่กฬีาฤดหูนาว สว่นในชว่งฤดรูอ้นจะ

เต็มไปดว้ยนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาตแิละท ากจิกรรมต่างๆในชว่งฤดู

รอ้น  

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Bardola Hoyfjellshotell หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เมอืงกู๊ดวาเกน้-ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์-FLAMSBANA TRAIN-เมอืงเบอรเ์กน้  (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงกูด๊วาเกน้  

น าทา่น ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ ทีส่วยงามทีส่ดุในนอรเ์วย ์

มคีวามยาวถงึ 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดนิโดยเป็น

ความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิที่เกดิจากการกัดเซาะแผ่นดนิ

ของธารน ้าแข็งเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เรอืจะใชเ้วลาประมาณ 2 

ชัว่โมง เพือ่เดนิทางไปยงั เมอืงฟลอม (Flam)  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

หลังจากนัน้น าท่าน ขึน้รถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสาย

โรแมนตกิ (FLAMSBANA) สู ่เมอืงมรีด์าล ซึง่เป็นเมอืง

ทีต่ัง้ของสถานีรถไฟสายโรแมนตกิทีม่ภีูมทิัศน์งดงามสุด

สายตา เสน้ทางรถไฟจะผ่านอโุมงค,์ ลอดภเูขา, สะพาน

ขา้มหบุเขาและแมน่ ้าทีง่ดงามตลอด  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงเบอรเ์กน้ เมอืงใหญ่อันดับสองไดรั้บยกย่องว่าเป็นเมอืง

วัฒนธรรม และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นตะวันตกสดุของแผน่ดนินอรเ์วย ์ 

 

น าทา่นชมเขตเมอืงเกา่ของเบอรเ์กน้ Fish Market มอีายกุวา่ 1,000 ปี  

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Zander K Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงเบอรเ์กน้-ยา่นบรกิเกน้-ยอดเขาฟลอเยน-เมอืงเกโล ่     (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านชม เมอืงเบอรเ์กน้ ตัวเมอืงเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนเกา่แกอ่ายกุว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมี

ประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน ชมเมอืงในฝันทีแ่สนน่ารัก สถานทีส่วยงามทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกอาท ิ 

 

ย่านบริกเก้น  เ ป็นท่า เรืออัน เก่าแก่ที่มี

ความส าคัญต่ออาณาจักรการคา้ขายในยุค

สันนิบาตฮันเซยีตกิ อาคารอายุกว่า 900 ปี 

และเขตวอเตอรฟ์รอ้นท ์ซึง่เป็นตัวอย่างการ

ก่อสรา้งที่โดดเด่น และมีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนไดรั้บการ

บันทึกภาพมากที่สุด  และได รั้บการจด

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ้
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(Unesco)  

 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไมท้วิทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง 

แมจ้ะเป็นฤดูหนาว แต่ส าหรับเบอรเ์กน้แลว้นี่คอืเมอืงทีม่อีากาศ  ไมห่นาวจัดเท่าเมอืงอืน่ๆ ของนอรเ์วย์

จากการทีม่แีนวเทอืกเขาลอ้มกนักระแสลม ในขณะทีม่กีระแสน ้าอุน่เชือ่มต่อกับทะเลเขา้สูเ่มอืง ชมววิกัน

เพลนิๆ กอ่นทีร่ถรางจะเขา้จอดทีส่ถานบีนยอดเขาในระดับความสงูเหนือระดับน ้าทะเล 320 เมตร ท าให ้

มองเห็นไกลไปถงึท่าเรอืใหญ่ทีม่ทีัง้เรอืรบและเรอืส าราญหรู เห็นบา้นเรอืนและผูค้น เห็นถงึความเป็น

เมอืงท่องเทีย่วทีม่คีรบทุกรูปแบบจากววิพาโนราม่าทีท่ าใหม้องเห็นภาพความเป็นเบอรเ์กน้ไดช้ัดเจน

ทีส่ดุ 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่เมอืงเกโล ่(Geilo) หนึง่ซ ึง่เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงดงามทา่มกลางธรรมชาต ิ

ในชว่งฤดูหนาวจะมนัีกสกจี านวนมากเดนิทางมาทีน่ี่เพือ่เล่นกฬีาฤดูหนาว สว่นในชว่งฤดูรอ้นจะเต็มไป

ดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาสมัผัสความสมบรูณ์ของธรรมชาตแิละท ากจิกรรมตา่งๆในชว่งฤดรูอ้น 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Bardola Hoyfjellshotell หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงออสโล-ศาลาวา่การเมอืงออสโล-เรอืส าราญ DFDS                    (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วยเ์ป็นเมอืงทีม่คีา่ครองชพีสงูทีส่ดุใน

โลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนอืของอา่วฟยอรด์  

ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพของธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม ่ซึง่เป็นธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ เต็มไป

ดว้ยทุง่หญา้เขยีวขจใีนบรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดเินเวยี    

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

หลังจากนัน้น าคณะถา่ยรปู ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามดว้ยลักษณะ

ของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่รเิวณรมิแมน่ ้า ซึง่รายลอ้มดว้ยอาคารทีส่วยงาม  รมิออสโลฟยอรด์  



Page 7 of 12 

 

 

 

ไดเ้วลาน าทา่นสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS กรุณาเตรยีมกระเป๋าใบเล็กส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 

คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น  

 

16.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเรอืส าราญ DFDS สูเ่มอืงโคเปนเฮเกน้ พักคา้งคนืบนเรอืส าราญ ภายในเรอืส าราญ

ท่ า น จ ะ ไ ด ้พ บกั บ บ ร ร ย า ก า ศ น่ า ตื่ น เ ต ้น 

นอกจากนี้ท่านจะไดพ้บกับกจิกรรมต่างๆ ที่จะ

ไดท้ าใหท้่านไดรั้บความเพลดิเพลนิตลอดเวลา

ที่อยู่บนเรือส าราญล านี้ อาทิเช่น ดิสโกเ้ธค 

ส าหรับผูท้ี่มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี บาร ์

ส าหรับผูท้ีม่ใีจรักการดื่ม รา้นสนิคา้ปลอดภาษี

ซึง่ท่านจะสามารถเลือกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างจุใจ

โดยไม่ตอ้งเร่งรีบใด ซึง่สนิคา้ที่ท่านจะไดพ้บ

เป็น สินคา้ที่ปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เช่น 

น ้าหอมยีห่อ้ดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, 

Issey Miyake, Britney และอืน่ๆอกีมากมาย นอกจากนีย้งัมรีา้นขาย เสือ้ผา้แฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงใหท้่านได ้

เลอืกซือ้อยา่งจใุจ ส าหรับนอ้งๆ หนูๆ พลาดไมไ่ดส้ าหรับชอ็คโกแลตทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายหลายชนดิ 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ  

พักคา้งคนืบนเรอืส าราญ หลงัจากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัทีแ่ปด โคเปนเฮเกน้-อมาเลยีนบอรก์-สวนสนกุทโิวล-ีถนนสตรอยก ์          (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

09.45 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ชายฝั่งกรงุโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์  

 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) เป็นที่

ประทับของราชวงคเ์ดนมารก์นับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ตรงกลางมพีระรูปทรงมา้

ของพระเจา้เฟรดเดอรกิที ่4 ปีกดา้นหนึง่ของพระราชวังเป็นพพิธิภณัฑห์อ้งหับตา่งๆ ทีเ่คยเป็นพ านักของ

ราชวงศใ์นชว่งปี ค.ศ. 1863-1947 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
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จากนั้นน าท่านเขา้ชม ปราสาทโรเซนบอรก์ พระราชวังฤดูรอ้นใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน้ เป็น

พระราชวังทีม่อีายเุกา่แกก่ว่า 400 ปี โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวังโรเซนเบริก์นัน้ไดรั้บอทิธพิลมา

จากสถาปัตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองส ์ซึง่ไฮไลทส์ าคัญในการเขา้ชมคอืการชมเครือ่งราชกกุธภัณฑ ์

(The Crown Jewels) ของราชวงศเ์ดนมารก์ ซึง่เป็นสมบตัลิ ้าคา่ทีส่ดุทีจั่ดแสดงอยูท่ีน่ี ่ 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่าน วอลค์กิง้สตรที หรอื ถนนสตรอยก  ์ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในโลกเริม่จาก

ศาลาว่าการเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังรา้นนาฬกิาหรูแบรนดด์ังจาก

สวสิ,พอรซ์เลน เป็นตน้ 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Scandic Falkoner หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ ลติเต ิล้เมอรเ์มด-น า้พุเกฟิออน-สนามบนิ-ดไูบ                                (B/-/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ลติเต ิล้เมอรเ์มด เงอืกนอ้ย

สัญลักษณ์ของเมอืง ซึง่ยังคงน่ังเศรา้รอเจา้ชาย

ตามเนื้อเรือ่งในเทพนยิายอันลอื  ลั่นของนักเล่า

นิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน 

โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก บรเิวอร ์จาคอบเซ่น 

เจา้ของมลูนธิคิารล์สเบริก์  

 

น าทา่นถา่ยรปู น า้พุเกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกบับตุรชายทีร่ว่มสรา้งเกาะซแีลนดข์ึน้มา  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

 

15.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่

EK152 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

23.55 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
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วนัทีส่บิ  สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ         (-/-/-)  

 

03.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

13.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

ทางบรษัิทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์

 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

มนีาคม 2566 15-24 ม.ีค. 99,900 15,000 

เมษายน 2566 

11-20 เม.ย. (สงกรานต)์ 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 าหรบัเด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 ทีพั่กบนเรอืส าราญ (หอ้งพักแบบ OUTSIDE CABIN) 

 คา่ธรรมเนยีมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 

 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 

 หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดแูลและใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว ้

 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุ

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมม่กีารช าระเขา้มาถอืว่าท่าน

สละสทิธิใ์นการเดนิทาง และไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้(กรณียงัไมท่ราบผลวซีา่ ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีก่ าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มา

ท าการยืน่วซีา่ หรอืในวันเดนิทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ

หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ ีต่ามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดนิทางที่นอกเหนือจาก

รายการทัวร ์คา่มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูรx 8 วัน = 16 ยโูร ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท 
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7. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการ

เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว 

ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น และยนิดคีนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด (ในกรณีทีม่กีารยืน่วซีา่ และท่านไดรั้บการอนุมัตวิซีา่แลว้ ทาง

บรษัิทขอเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และท่านสามารถน าวซีา่นี้ไปใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ยังไม่

หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสทิธิใ์นการไม่ใชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

3. ตั๋วเครือ่งบนิทีจั่ดไวต้ามโปรแกรมทัวร ์เป็นตั๋วแบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่่าน

ตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผู ้

เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

4. การพจิารณาผลวซีา่ เป็นอ านาจการตัดสนิใจของสถานทูตเท่านัน้ ทางบรษัิทเป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิารและอ านวย

ความสะดวกในยืน่วซีา่เทา่นัน้ และหากทา่นถกูปฏเิสรธวซีา่ ทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมแ่จง้เหตผุลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพั่กสว่นใหญใ่นยโุรปไมม่เีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจาก

สภาพภูมอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 

เตยีง และเตยีงเสรมิหรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เมือ่ทา่นไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ตา่งๆทีท่างบรษัิทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


