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ทัวรเดนมารก นอรเวย สวีเดน 8 วัน 5 คืน (EK) 
โคเปนเฮเกน   สวนสนุกทิโวลี   กอเทนเบิรก   สต็อกโฮลม   คารลสตัด   ออสโล 

 

 
 
 



 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) 

พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
วันที่สอง ดูไบ – โคเปนเฮเกน – สวนสนุกทิโวลี – ชอปปم�งถนนสตรอยก 
01.35 น.        ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK385 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  

04.45 น.       แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
08.20 น. ออกเดินทางสูเมือง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน

ที่ EK151 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
13.15 น.   เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกน ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออก

เดินทางไปยังจ ุดหมายแรกของการเดินทางที ่ เม ือง 
โค เปน เฮ เก  น  (Copenhagen) เม ื อ งหลวงของ
เดนมารก เมืองไวกิ้งโบราณที่มีเสนหนาเที่ยวมาก ดวย
ความเปนเมืองที่มีผังเมืองสวยงาม นอกจากนี้ยังเปน
เม ืองท ี ่มากด วยกลิ ่นอายของประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมที ่อน ุรักษ เอาไว อย างด ี เป นศ ูนย กลาง
ศิลปวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ 
เมืองโคเปนเฮเกนมีหลายจุดหลายมุมที่นาเที่ยว ผานชม 
เงือกนอย (The Little Mermaid) ที่น่ังอยูบนโขดหิน
ริมนํ้ามาตั้งแตป 1913 เงือกนอยเนื้อสําริดตัวนี้สรางขึ้นโดยไดแรงบันดาลใจมาจาก
นิทานอมตะเรื่อง “เงือกนอย” (The Little Mermaid) เงือกนอยนี้มีขนาดเทาคนจริง 
น้ําหนักสําริดทั้งตัวประมาณ 175 กิโลกรัม ไดรับการบูรณะใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 
แมวารูปปم�นเงือกนอยจะมีอายุกวา 100 ปแลว แตก็เปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว
เสมอไมเคยเปลี ่ยนแปลง ผานชม พระราชวังอเมเลี่ยนบอรก (Amalienborg 
Palace) สรางขึ ้นโดย “ราชวงศโอลเดนบอรก” ราวศตวรรษที่ 18 เพื ่อใชเปนที่
ประทับของบรรดาบุคคลในพระราชวงศแหงเดนมารกแทนที่ “พระราชวังคริสเตียน
บอรก” ที่ถูกเผาทําลายไปในป 1794 ภายในมีบางสวนเปดใหเขาชมได สวนขาวของ



 
ชิ้นสําคัญ เครื่องประดับมีคา เครื่องแตงกาย และงานศิลปะตางๆ จะถูกเก็บรักษาไวใน
พื้นที่ของพิพิธภัณฑซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเขาไปเที่ยวชมได ผานชมยาน นูฮาฟน 
(Nyhavn) ยานแหงความสุดยอดดานสีสันและความบันเทิง ที่สุดของความนาสนใจ
อยูท่ีวิวทิวทัศนของอาคารเกาในยานน้ีซึ่งยังไดรับการเก็บรักษาอยางดี สีสันยังคงสดใส 
ชวยสรางบรรยากาศโดยรอบไดดีมาก และถือเปนแลนดมารกสําคัญของเมืองอีกแหง
หนึ่งเลย ปจจุบันยานนูฮาฟนยังมีความสําคัญจากการไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย จ ึงยิ ่งทําใหด ึงดูดนักทองเที ่ยวไดมาก ผานชม 
พระราชวังคริสเตียนบอรก (Christiansborg Palace) พระราชวังหลวงแหง
เดนมารกที่เปนทั้งที่ทําการรัฐบาล ที่ทําการนายก และศาลสูง พระราชวังที่เห็นใน
ปจจุบันน้ันเปนปราสาทที่สรางขึ้นใหมเปนครั้งที ่3 ในจุดเดิม พระราชวังน้ันไดถูกสราง
ขึ ้นครั ้งแรกในป 1167 กอนจะเสียหายจากเพลิงไหมในป 1794 และ 1884 ตัว
พระราชวังปจจุบันสรางเสร็จสิ้นในป 1928 ในสไตลนีโอบารอคที่หรูหราอลังการ แลว
นําทานเขาสู สวนสนุกทิโวลี (Tivoli) อิสระใหทานไดสนุกไปกับสวนสนุกใจกลาง
เมืองเดนเมารก ที่เกตั้งแตชื่อ เพราะตัวอักษร “Tivoli” เมื่อนํามาเรียงสลับจากหลังจะ
อานไดวา “I lov it” สวนสนุกแหงน้ีสรางขึ้นในป 1843 มีเครื่องเลนที่พรอมสําหรับทั้ง
เด็กและผูใหญ ทั้งแบบนารักๆ และแบบหวาดเสียวสุดๆ ก็มีใหเลือกเลนกันอยางเต็มที่ 
โดยเครื่องเลนที่มีชื่อเสียงและเกาแกมากที่สุดก็คือ “รถไฟเหาะรางไม” ซึ่งติดอันดับ 1 
ใน 7 ของรถไฟเหาะท่ีชวนใหหวาดเสียวที่สุดในโลก จากน้ันใหทานได **อิสระชอปปم�ง
กันอยางเต็มที่ที่ ถนนสตรอยก (Stroget) ถนนสายชอปปم�งที่ยาวที่สุดในโลก พรั่ง
พรอมดวยรานคามากมายหลายรอยราน แตละรานก็ซอกซอนอยูตามซอยเล็กซอยนอย 
เดินเขาซอยนี้ไปออกซอยน้ันชมและซื้อสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่มีใหเลือกกันอยางจใุจ
หลากหลายแบรนด ชอปปم�งกันไมหวาดไมไหวถูกใจขาชอปแนนอน 

 

   
 



 
เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Scandic Hvidovre หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม โคเปนเฮเกน – กอเทนเบิรก – สโคฟด  
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมือง กอเธนเบิรก (Gothenburg) เมืองใหญอันดับ 2 ของ
ประเทศสวีเดน ที่แรกเริ่มเดิมทีกอตั้งขึ้นเปนป�อมปราการที่แข็งแกรงในชวงศตวรรษที่ 
16 กอนที่ประชากรจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวยการคาขายที่รุงเรือง เพราะทาเรือของ
เมืองกอเทนเบิรกนั้นเปนทาเรือท่ีใหญที่สุดในแถบประเทศยุโรปเหนือน่ันเอง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานสูยาน ฮากะ (Haga) หรืออีกชื่อก็คือ ยานเมืองเกา (Old Town) ของเมือง
กอเธนเบิรก ใหทานไดเดินชมยานทีส่วยและมีเสนหดวยตัวอาคารที่เปนบานไมผสมปูน
เรียงรายสองขางทาง เปم�ยมดวยสเนหของยุคศตวรรษที่ 19 ยานฮากะน้ันเดิมทีเกาและ
ทรุดโทรม แตทางการไดทําการบูรณะยานนี้ใหมทั้งหมดในชวงป 1980 กลายเปน
จุดเดนของเมืองที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากจากทั่วโลกใหมาเดินเที่ยวชม ดวย
บรรยากาศแสนสงบพรอมอาคารโบราณแตมีเอกลักษณนามอง ชวนใหเดินเลนชม
อาคารซายขวาจนแทบลืมเวลา แถมดวยรานขายของที่ระลึกมากมาย รานอาหาร และ
คาเฟ�ชวนใหนั ่งผอนคลายชิลลๆ จากน้ันใหทานได **อิสระชอปปم�ง** ที่ Hede 
Fashion Outlet เอาทเล็ตนอกเมืองกอเทนเบิรกที่มากมายไปดวยรานคาจากแบ
รนดดังมากมายทั่วโลก พรอมดวยสวนลดมากสุดถึง 70 เปอรเซ็นตที่หาไมไดงายๆ 
ในรานคาดานนอก พรอมสรรพดวยสินคานานาชนิดไมวาจะเปนแบรนดแฟชั่นนําสมัย 
แบรนดกีฬาสุดดัง หรือจะเปนของแตงบานเกๆ ก็หาซื ้อไดที ่นี ่ ไดแก Tommt 
Hilfiger, Hugo Boss, Filippa K., Nike, Adidas, Guess, Lee, Levi’s แ ล ะ
อีกมาก จากนั้นนําทานสูเมือง สโคฟด (Skovde) อีกหนึ่งเมืองเกาแกตั้งแตสมัยยุค
กลางและเปนศูนยกลางทางใตของสวีเดน ตั้งอยูกึ่งกลางระหวาง 2 ทะเลสาบใหญบน
เนินทางตะวันออกของภูเขา Billingen ตัวเมืองนั้นไดชื่อวามียานเมืองเกาที่ใหญเปน
อันดับ 4 ของสวีเดน แมอาคารเกือบทั้งหมดตั้งแตยุคกลางจะถูกไฟไหมครั้งใหญของ
เมืองทําลายไปเมื่อป 1759 แตก็ไดมีการสรางเมืองขึ้นมาใหมและรักษาเอาไวอยางดี



 
ตั้งแตนั้นมา ทําใหนักทองเที่ยวไดสามารถชมอาคารบานเรือน โบสถ และสถานที่
ราชการโบราณ ที่เรียงรายอยูทั่วเมืองไดอยางเต็มท่ี  

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Scandic Billingen หรือระดับเดียวกัน  
วันที่สี่  สโคฟด – สต็อกโฮลม – แกมลาสแตน 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมือง สต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองที่ไดรับการยอมรับจากทั่ว
โลกวามีเปนเมืองที่มากพรอมดวยเสนหและความงามที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก แต
เที่ยวชมสตอกโฮลมก็ใชวาจะไดเห็นแคความสวยงามและความทันสมัยของเมือง
เทานั้น เพราะสิ่งที่จะไดชมไดเห็นมากกวานั้นก็คือความเกาแกสุดคลาสสิกของอาคาร
บานเรือนในยุคศตวรรษที่ 13 ทุกมุมมีเรื่องเลา และทุกมุมมีความเปนมา สวีเดนมี
ประวัติศาสตรไมนอยไปกวาแผนดินใดในโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเที ่ยวชมเมืองสต็อกโฮลมที ่ยาน แกมลา 
สแตน (Gamla Stan) เป นย านเมืองเก า (Old 
Town) ซึ่งตั้งอยูใกลกับ “พระราชวังหลวง” (Royal 
Palace) แหงสวีเดน มีจัตุรัสเกาแกของเมืองอยูใน
ยานนี้ซึ ่งถือวาเกาแกที่สุดในสต็อกโฮลมดวย ยาน
เมืองเกาในวันนี้ดูไมเกาเสียทีเดียวเพราะถูกจัดใหมี
มุมพักผอนหยอนใจของชาวเมืองพรอมลานนํ้าพุ ดวยที่ถนนแถบน้ีนาเดินดวยอาคาร
สวยๆ มากมายตลอดแนวถนน นักทองเที่ยวมักหยุดถายรูปกันอยูตลอดสองขางทาง 
รานขายอาหาร กาแฟ ขนมก็มีเยอะ และมักมาหยุดมุงดูและชิมไอศกรีมโคนที่เปดราน
ทํากันสดๆ ซึ่งสวนใหญตองลองชิมกันแทบทุกคนไมมีใครยอมพลาด จากแกมลา 
สแตนถาลองเดินทะลุซอย “Stortorget 22” ออกไปก็จะพบกับสวรรคของนักชอป 
เพราะมีถนนสายชอปป งที�م ่มากมายดวยสินคาที ่ระลึกที ่ส ื ่อความเปนสวีเดนให
นักทองเที่ยวเลือกซื้อกลับบาน ที่นาสนใจก็มีหมวกไวกิ้งที่มักจะดูดเงินนักทองเที่ยวได
เสมอ รวมทั้งสินคาอื่นๆ ที่มีสัญลักษณเกี่ยวกับสวีเดนก็นาซื้อไปหมด แตเมื่อมาถึง
สวีเดนก็ตอง “สบูไขขาว” และเปนที่นิยมของคนไทยมากจนแตละรานเขียนป�ายแจง



 
ราคาและอธิบายวิธีการใชเปนภาษาไทยเอาไวดวย ถนนแถบนี้ชวนใหนาเดินดวย
อาคารสวยๆ มากมายตลอดแนวถนน รานขายอาหาร กาแฟ ขนมก็มีมาก ชมและ
ถายรูป ศาลาวาการเมืองสตอกโฮลม (Stockholm City Hall) เอกลักษณของ 
ยานเมืองเกา (Old Town) แหงนี ้เปนอาคารทรงเหลี่ยมสวยที่มีสัญลักษณ “สาม
มงกุฎ” แหงสวีเดนประดับอยูบนยอดหอคอยอาคารที่มีความสูง 106 เมตร อาคาร
หลังน้ีถูกสรางขึ้นดวยกอนอิฐจํานวนมากถึง 8,000,000 กอน ตัวอาคารตั้งอยูทางทิศ
ใตของทะเลสาบแมลาเริน นอกจากใชเปนศาลาวาการเมืองแลว อาคารหลังน้ียังใชเปน
สถานที่จัดงานมอบรางวัลโนเบลอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Quality Hotel Globe หรือระดับเดียวกัน  
วันที่หา  สต็อกโฮลม – คารลสตัด 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง คารลสตัด (Karlstad) เปนเมืองที่ตั้งอยูเหนือแมนํ้าคารราล
เวน (Klaralven) แมนํ้าสายยาวที่สุดของประเทศสวีเดน และเปนเมืองริมทะเลสาบ 
งดงามดวยทัศนียภาพสวยๆ ของทะเลสาบกวาง และวิวของพระอาทิตยแสนงามที่ทํา
ใหเมืองคารลสตัดไดรับสมญานามวา เมืองแหงพระอาทิตย และมีรูปพระอาทิตยที่
กําลังยิ้มแยมเปนสัญลักษณของเมือง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เท่ียวชมเมือง คารลสตัด (Karlstad) นําทานสู จัตุรัสกลางเมือง (Town Square) 

ที่ต้ังอยูใจกลางเมืองคารลสตัด เปนหน่ึงในจัตุรัสท่ีใหญที่สุดของสวีเดน เปนสถานที่นัด
พบยอดนิยม และเปนสถานที่จัดงานเทศกาลประจําเมืองอีกดวย จัตุรัสในปจจุบันน้ีเปน
จัตุรัสท่ีบูรณะสรางขึ้นใหม เพราะจัตุรัสด้ังเดิมน้ันไดเสียหายอยางมากจากเพลิงไหมใน
ป 1865 ที่ใจกลางจัตุรัสนั้นมีแลนดมารกโดดเดนอยูคือ อนุสาวรียสันติภาพ (The 
Peace Monument) ที่ตั ้งขึ ้นในป 1905 เพื่อเปนสัญลักษณแดสันติภาพระหวาง
สวีเดนและนอรเวยหลังจากขัดแยงกันมาอยางยาวนาน และแมจะเปนอนุสาวรียที่ได
รับคําวิจารณอยางมากมายวาทั้งไมเหมาะและไมสวยงาม แตอนุสาวรียแหงนี้ก็ยังยืน
หยัดเปนจุดเดนของจัตุรัสกลางเมืองมาไดจนถึงปจจุบัน ในบริเวณรอบๆ จัตุรัสกลาง
เมืองนี้ นอกจากจะนาเดินเลนเดินเที่ยวชมเมืองในบรรยากาศสบายๆ แลว ยังเปน



 
ยานชอปปم�งยานหนึ ่งใหนักทองเที ่ยวไดเดินชมและเลือกซื ้อของที ่ระลึกไดอยาง
เพลิดเพลิน นําทานชม มหาวิหารคารลสตัด (Karlstad Cathedral) มหาวิหารที่
มียอดหอคอยสูงโดดเดนเหนือเมืองแหงนี้สวยงามดวยตัวอาคารสีขาว สวยงามดวย
ศิลปะสไตลบารอค  สรางขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 18 เปนศูนยรวมจิตใจของชาวคริสต
ในคารลสตัดตั้งแตนั้นเปนตนมา ชม สะพานหิน (Gamla Stenbron) สะพานหิน
ขามแมนํ้าใจกลางเมืองคารลสตัด และดวยความยาวถึง 168 เมตร ทําใหสะพานแหง
น้ีเปนสะพานหินที่ยาวที่สุดในสวีเดน และเปนแลนดมารกอยางหน่ึงของเมือง 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Scandic Karlstad City หรือระดับเดียวกัน  
วันที่หก คารลสตัด – ออสโล – สวนฟร็อกเนอร – ป�อมอารเคอรซุส – ถนนคารล โจฮันส 

เกท  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางดวยรถโคชสูเมือง ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอรเวย 
เมืองสวยมีสไตลอยางที่ใครๆ เขามักพูดกันวานี่คือเมืองแหงสถาปตยกรรมและการ
ออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคารบานเรือนรานคาจะมีรูปแบบการกอสรางสวยงามได
สัดสวนและแปลกตาซึ่งสวนใหญสรางดวยไมทาสีสด มีพิพิธภัณฑศิลปะ มีจุดชมวิว
สวยๆ ของเมืองเลียบฟยอรด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเที ่ยวชมเมืองออสโล ชม สวนสาธารณะฟร็อกเนอร (Frogner Park) 
สวนสาธารณะที่ใหญที่สุดในเมือง เปนสถานที่ยอด
นิยมของทั้งนักทองเที่ยวและชาวเมืองเอง ทั้งน้ีก็เพราะ
นอกจากบรรยากาศแสนสดชื่นของสวนแลว ภายใน
สวนสาธารณะฟร็อกเนอรยังเปนที่ต้ังของ สวนวิกเกอร
แ ล น ด  (Vigeland sculpture park) ชื่ อ
สวนสาธารณะแหงน้ีตั้งขึ้นตามชื่อของผูกอตั้ง “กุสตาฟ 
วิกเกอร” ประติมากรชื ่อดัง พื ้นที ่ของสวนวิกเกอร
แลนดจะถูกเนรมิตใหเปนเหมือนพิพิธภัณฑกลางแจงที่
จัดแสดงประติมากรรมรูปสลักจากโลหะและสําริด



 
มากมายถึงกวา 200 ชิ้น ซึ่งสวนใหญเปนรูปปم�นมนุษยเปลือยท่ีแสดงถึงวัฏจักรชีวิตทั้ง
ในโลกนี้และโลกหนา ทั้งหมดนี้เวลาสรางนานถึง 22 ป จุดเดนของที่นี่จะเปน “เสาโม
โนลิท” (Monolith) เสาหินแกรนิตสูง 17 เมตรที่ถูกแกะสลักเปนมนุษยทั้งเด็กและ
หญิงชายเกี่ยวพันเรียงรอยกันขึ้นไปตามแนวเสาเหมือนการแกงแยงของมนุษยเพื่อ
จุดสูงสุดของชีวิต และยังมีรูปสําริดของเจาหนูขี้แยสัญลักษณสําคัญของออสโลที่มีชื่อ
วา “Angry Little boy” ที่ใครๆ ก็หอมลอมถายรูปเปนอยางสนุกสนาน ซึ่งเชื่อกันวา
ใครไดแตะมือเจาหนูคนนี้แลวจะมีโอกาสไดกลับมาออสโลอีกครั้ง จากนั้นนําทานสู 
ป�อมอาเคอรซุส (Akershus Fortress) ที่ตั้งอยูบริเวณอาวออลโลฟยอรดที่เคย
เปนจุดคนพบเรือไวกิ้งนั้นมีทาเรือเกาที่สรางขึ้นเมื่อป 1299 โดยเปนปราสาทแบบยุค
กลางที่สรางขึ้นหลังทาเรือในราวป 1300 จากฐานเดิมที่เคยเปนป�อมมากอน การมี
ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเร่ือย แตก็ยังเก็บของเกาไวมากเหมือนกัน ปจจุบันบริเวณน้ีมักมี
นักทองเที่ยวเขามาเดินเลนชมบรรยากาศเพราะเปนจุดชมวิวเหมาะๆ ที่จะมองเห็นทั้ง
ทาเรือและฝم�งเมืองที่สวยงามมากอีกแหงหน่ึงในออสโล **อิสระชอปปم�งยาน คารล โจ
ฮันส เกท (Karl Johans Gate)** ถนนที่เปนเหมือนหนึ่งในแลนดมารกของเมือง
ซึ่งดูหรูหรา และเปนสีสันของการชอปปم�งที่นักชอปทั้งหลายไมควรพลาด นักทองเที่ยว
คอนขางเยอะเพราะมีแตสินคานาชอปมากมายตั้งแตแบรนดเนมจนถึงสินคาทองถิน่ไม
มีแบรนด โดยเฉพาะแบรนด “H&M” ที่มีตนกําเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป�า
เป�สะพานจากสวีเดนแบรนด “Fjallraven” หรือที่เราคุนในชื่อ “Kanken“ ก็มีแบบ
ใหเลือกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก ณ Scandic Vulkan หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด ออสโล – ดูไบ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
14.30 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK160 แวะเปลี่ยน

เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
23.20 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 



 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
03.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK376  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

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

อัตราคาบริการ 
 

วันเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 26 ก.ค.-2 ส.ค. 62 49,900.- 

กันยายน 4-11 ก.ย. 62 
25 ก.ย.-2 ต.ค. 62 45,900.- 

ตุลาคม 3-10 / 8-15 ต.ค. 62 

พฤศจิกายน 13-20 พ.ย. 62 
47,900 

ธันวาคม 3-10 ธ.ค. 62 

New Year 
2020 28 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 60,900 

 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
 
 
 



 
อัตรานี้รวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตรานี้ไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืนเงิน

คาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป

เหมาหรือตัดกรุปเทานั้น) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 23 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา 3,500 บาท 

(หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 



 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที ่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที ่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไว
โดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที ่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที ่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี 



 
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไว
โดยทั้งหมด 

 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู

ประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมวีีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควร
นําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา) 

3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระตําแหนง 

อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีเปนเจาของกิจการ  
ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย

ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  
Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ในกรณีที่

ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสาร
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะ
การเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยาง



 
ไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที ่บริษัทของทานเปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  
จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ท านอยู  (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอ
วีซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูต



 
มีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 

 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย

เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 
ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

 
*1.  ช่ือ-สกุล 
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือช่ือ-สกลุเดิม กอนแตงงาน 
............................................................................................ 
ชื่อบิดา ................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีเกิด ......................................................... 
ชื่อมารดา ................................................................................ 
วัน/เดือน/ป ท่ีเกิด ......................................................... 
*2.  สถานภาพ  โสด  แตงงานจดทะเบียน  แตงงานไมจดทะเบียน  หยา  หมาย  
กรณีสมรส แลว กรุณาแจง วัน-เดือน-ป ท่ีสมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสรายละเอียดตามทะเบียน
สมรส) 
................................................................................................................  
(กรณีไมมีทะเบียนสมรส หรืออยูกินฉันสามี-ภรรยา ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป คราวๆท่ีเร่ิมอยูกิน
ฉันทสามี-ภรรยา ................................................................................................................  
(กรณีสถานภาพหยา ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป ตามใบหยา) 
.......................................................................... 
(กรณีสถานภาพแยกกันอยู ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป คราวๆ) 
....................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
*3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมกต็าม กรุณากรอกรายละเอียด
ของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล 
...................................................................................................................... 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................   
สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ................................. 
      สัญชาติ ...................................................................... 
 *กรุณาใสรายละเอียดบุตร หากมีบุตรดวยกนั (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อบุตร 1. ชื่อ ............................................................................................. 
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ .......................  
ชื้อบุตร 2. ช่ือ ............................................................................................. 
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ .......................      
ชื่อบุตร 3. ช่ือ ............................................................................................. 
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ .......................         
*กรุณาใสรายละเอียดพี่นอง กรณีมีพ่ีนอง (ภาษาอังกฤษ) 
    ชื่อพ่ีนอง 1. ช่ือ ................................................................................................. 
    วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด .............................  
สัญชาติ ...............................  
    ชื่อพ่ีนอง 2. ช่ือ ................................................................................................. 
    วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ............................  
สัญชาติ ...............................  
    ชื่อพ่ีนอง 3. ช่ือ ................................................................................................. 
    วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานทีเ่กิด ...........................  
สัญชาติ ................................   
 
 
 
 



 
*4.ท่ีอยูปจจุบัน 
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................... 
   รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพทบาน .........................  
*โทรศัพทมือถือ .............................................  
    *อีเมล ........................................................................................................................................ 
*5.ช่ือสถานที่ทํางาน (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................  
   ที่อยูสถานที่ทํางาน (ภาษาอังกฤษ) 
.......................................................................................................... 
   ตําแหนงหนาท่ี (ภาษาอังกฤษ)   
.............................................................................................................. 
   รายไดตอเดือน/อาชีพประจํา/คูสมรส/บตุร
.............................................................................................. 
   ประเภทของงานที่ดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่องคกรทําอยู 
........................................................ 
   โทรศัพท ................................................................................................................................................. 
*กรณีศึกษาอยู  ชื่อสถาบันการศกึษา 
........................................................................................................... 
ที่อยูสถาบันการศึกษา 
.................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย  .......................................... 
โทรศัพท .................................................................................... 
ระดับช้ัน / หลักสูตรการศึกษา 
.....................................................................................................................   
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................  
สาขา/ภาควิชา .............................................. 
6.  ช่ือบุคคลท่ีรวมเดินทางไปดวย
......................................................................................................................... 



 
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งน้ี 
(ระบุ).........................................................................................................        
*7.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปคร้ังสุดทายหรือไม ....... ไมเคย ....... เคย (กรณีที่เคยใหระบวุันที่) 
........................ 
กรณีเคยไดวีซาเชงเกน ไดจากประเทศอะไร .................................................. 
*8.  ทานเคยพิมพลายน้ิวมือสําหรับยื่นคํารองขอวีซาเชงเกน ครั้งลาสุด ....... ไมเคย ....... เคย  
(กรณีที่เคยใหระบวุันที่) ................................................................................. 
*9.  ทานเปนผูดูแลคาใชจายดวยตวัทานเอง .  ใช  ไมใช (กรณีที่ไมใชใหระบุบุคคลหรือใคร
เปนผูดูแลคาใชจายของทาน) ........................................................................................................ 
 
 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 
 

***กรณีจําวันเกิดไมไดกรุณาระบุป พ.ศ./ค.ศ. คราวๆ*** 
 
 
 


