
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3-4 ดาวหรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน ค ่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ     

2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สตอ็กโฮลม์ – แกมล่าสแตน – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา   ✓ Quality Hotel Globe 

3 สตอ็กโฮลม์ – คาลสตทั – เมืองออสโล ✓ ✓ ✓ Quality Hotel Expo 

4 ปราสาท AKERSHUS – อุทยานฟร็อกเนอร์ – เมืองเกโล ่ ✓ ✓ ✓ Bardola Hoyfjellshotell 

5 
กู๊ดวาเกน้ – ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด – FLAMSBANA TRAIN – 
เบอร์เกน้ 

✓ ✓ ✓ Zander K Hotel 

6 เบอร์เกน้ – ยา่นบริกเกน้ – ยอดเขาฟลอเยน – เมืองเกโล่ ✓ ✓ ✓ Bardola Hoyfjellshotell 

7 เมืองออสโล – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เรือส าราญ DFDS                        ✓ ✓ ✓ เรือส าราญ 

8 
โคเปนเฮเกน้ – อมาเลียนบอร์ก – ปราสาทโรเซนบอร์ก –  
ถนนสตรอยก ์  

✓ ✓ ✓ Scandic Falkoner 

9 ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น ้าพุเกฟิออน – สนามบิน – สนามบินดูไบ ✓   - 

10 สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ)    - 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนกรกฏาคม - ตุลาคม 2566 

 

WONDERFUL EUROPE 
SCANDINAVIA 10 DAYS 

SWEDEN NORWAYS DENMARK 
 
 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

 

99,900.- 

 



 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ  

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T       
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – แกมล่าสแตน – พพิธิภัณฑ์เรือวาซา 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK157 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
13.10 น. เดินทางถึง เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นเท่ียวชมเมือง

หลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน ้า” 
(Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ังศตวรรษท่ี 13 
ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงั ตั้งอยู่ริมน ้า
และตามเนินสูงต ่า ท าให้สต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก น าท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่
ท่ีสุด ปัจจุบนัยงัท้ิงร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยงัเป็นท่ีตงั้  ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหา
วิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์ จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิิธภัณฑ์เรือวาซา ซ่ึงตั้งโชวเ์รือรบโบราณ
ท่ีกูข้ึ้นมาไดจ้ากท่ีใตท้ะเล และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวงัจะให้เป็นเรือรบท่ี
ใหญท่ี่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วนัแรกท่ีออกเดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงสู่ใตท้ะเลลึก 35 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – เมืองออสโลQuality Hotel Globe 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของ

ประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษตัริย์
คาร์ลท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญ่ของเมือง 
สร้างขึ้นเม่ือปี 1730, จตัุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ี

โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพของธรรมชาติท่ีแปลก
ใหม่ ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เตม็ไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Quality Hotel Expo หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วนัที่ส่ี ปราสาท AKERSHUS – อุทยานฟร็อกเนอร์ – เมืองเกโล่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่ อุทยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการด้ินรนต่อสู้ของมนุษยช์าติ 

ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดังกุสตาฟ -วิ เกอแลนด์ น าท่านชมบริเวณด้านนอก ปราสาท Akershus งาน
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองค ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีกคร้ังหน่ึงซ่ึงเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วง

ฤดูหนาวจะมีนกัสกีจ านวนมากเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาสัมผสัความสมบูรณ์ของธรรมชาติและท ากิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูร้อน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Bardola Hoyfjellshotell หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า กู๊ดวาเก้น – ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด – FLAMSBANA TRAIN – เบอร์เก้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกู๊ดวาเก้น และน าท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวย ์มีความยาวถึง 204 

กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธารน ้ าแข็ง
เม่ือหลายลา้นปีก่อน เรือจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง เพื่อเดินทางไปยงั เมืองฟลอม (Flam) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก  (FLAMSBANA) สู่ เมืองมีร์ดาล ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งของสถานี

รถไฟสายโรแมนติกท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและ
แม่น ้ าท่ีงดงามตลอด จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองเบอร์เก้น เมืองใหญ่อนัดบัสองไดรั้บยกย่องว่าเป็น
เมืองวฒันธรรม และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงดา้นตะวนัตกสุดของแผน่ดินนอร์เวย ์น าท่านชมเขตเมืองเก่าของ
เบอร์เกน้ Fish Market มีอายกุวา่ 1,000 ปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Zander K Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่หก เบอร์เก้น – ย่านบริกเก้น – ยอดเขาฟลอเยน – เมืองเกโล่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม เมืองเบอร์เก้น ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู ่

225,000 คน ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ ยา่นบริกเกน้ เป็นท่าเรือ
อนัเก่าแก่ท่ีมีความส าคญัต่ออาณาจกัรการคา้ขายในยุคสันนิบาตฮนัเซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟ
ร้อนท์ ซ่ึงเป็นตวัอย่างการก่อสร้างท่ีโดดเด่น และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการ
บนัทึกภาพมากท่ีสุด และไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ้(Unesco) หลงัจากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่ส าหรับ
เบอร์เกน้แลว้น่ีคือเมืองท่ีมีอากาศ  ไม่หนาวจดัเท่าเมืองอ่ืนๆ ของนอร์เวยจ์ากการท่ีมีแนวเทือกเขาลอ้มกนักระแสลม 



 

 

ในขณะท่ีมีกระแสน ้าอุ่นเช่ือมต่อกบัทะเลเขา้สู่เมือง ชมวิวกนัเพลินๆ ก่อนท่ีรถรางจะเขา้จอดท่ีสถานีบนยอดเขาใน
ระดบัความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 320 เมตร ท าให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ท่ีมีทั้งเรือรบและเรือส าราญหรู 
เห็นบา้นเรือนและผูค้น เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าท่ีท าให้มองเห็นภาพ
ความเป็นเบอร์เกน้ไดช้ดัเจนท่ีสุด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) หน่ึงซ่ึงเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะ

มีนกัสกีจ านวนมากเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
สัมผสัความสมบูรณ์ของธรรมชาติและท ากิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูร้อน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Bardola Hoyfjellshotell หรือระดับเดียวกัน  
วันที่เจ็ด เมืองออสโล – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เรือส าราญ DFDS 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยเ์ป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว 

ออสโลตั้งอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพของธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซ่ึง
เป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เตม็ไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่

บริเวณริมแม่น ้า ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงาม ริมออสโลฟยอร์ด ไดเ้วลาน าท่านสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS 
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

16.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือส าราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ ภายในเรือส าราญท่านจะไดพ้บกบั
บรรยากาศน่าต่ืนเตน้ นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีจะไดท้ าให้ท่านไดรั้บความเพลิดเพลินตลอดเวลา
ท่ีอยู่บนเรือส าราญล าน้ี อาทิเช่น ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี บาร์ ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการด่ืม 
ร้านสินคา้ปลอดภาษีซ่ึงท่านจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างจุใจโดยไม่ตอ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ท่ีท่านจะไดพ้บเป็น 
สินคา้ท่ีปลอดภาษีเรียบร้อยแลว้ เช่น น ้ าหอมยี่ห้อดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆ
อีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีร้านขาย เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงให้ท่านไดเ้ลือกซ้ืออย่างจุใจ ส าหรับน้องๆ หนูๆ พลาด
ไม่ไดส้ าหรับช็อคโกแลตท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  
 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ หลังจากน้ันให้ท่านได้พกัผ่อนตามอัธยาศัย  
วันที่แปด โคเปนเฮเก้น – อมาเลียนบอร์ก – ปราสาทโรเซนบอร์ก – ถนนสตรอยก์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝ่ังกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นหน้า พระราชวังอมา

เลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นท่ีประทบัของราชวงคเ์ดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อค



 

 

โคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 4 ปีกดา้นหน่ึงของพระราชวงัเป็นพิพิธภณัฑ์หอ้งหับต่างๆ 
ท่ีเคยเป็นพ านกัของราชวงศใ์นช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชม ปราสาทโรเซนบอร์ก พระราชวงัฤดูร้อนใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน้ เป็นพระราชวงัท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 

400 ปี โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวงัโรเซนเบิร์กนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองส์ 
ซ่ึงไฮไลท์ส าคญัในการเขา้ชมคือการชมเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ (The Crown Jewels) ของราชวงศ์เดนมาร์ก ซ่ึงเป็น
สมบติัล ้าค่าท่ีสุดท่ีจดัแสดงอยู่ท่ีน่ี น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ย่านวอล์คกิง้สตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาว
ท่ีสุดในโลกเร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัร้านนาฬิกาหรูแบรนด์
ดงัจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Scandic Falkoner หรือระดับเดียวกัน  
วันที่เก่า ลิตเติล้เมอร์เมด – น ้าพุเกฟิออน – สนามบิน – สนามบินดูไบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพ

นิยายอนัลือ  ลัน่ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก บริเวอร์ จา
คอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น าท่านถ่ายรูป น ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซี
แลนดข์ึ้นมา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบิน 

  **อิสระกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว**  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบิน 
15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
วันที่สิบ ดูไบ – กรุงเทพฯ  

03.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK376 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ืองบิน) 

13.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 

❖ ทางบริษทัจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่บางคร้ังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
หลกั 
❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)  

ไม่ใช้เตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

24 ก.ค.-2 ส.ค.  

26 ก.ค.-4 ส.ค. 
109,900.- 104,900.- 15,000.- 

10-19 ส.ค. 109,900.- 104,900.- 15,000.- 

15-24 ก.ย. / 29 ก.ย.-8 ต.ค. 99,900.- 94,900.- 15,000.- 

12-21 / 17-26 / 20-29 ต.ค. 99,900.- 94,900.- 15,000.- 
 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ยโูร x 8 วนั = 16 ยโูร) 



 

 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 100 x 10 วนั = 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดั
จ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า
ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้

ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเ งินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ
ยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนั
เดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของ
สายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้



 

 

 ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในยืน่วี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED 
ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 


