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ESSENCE OF SCANDINAVIA 

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์

โดยสายการบนิไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นบนิตรงสูก่รงุสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

 ชมศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ 

(Nobel Prize) 

 เปลยีนประสบการณ์การเดนิทางดว้ย

 สมัผสับรรยากาศลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ 

 นงัรถรางไฟฟ้าFloibanenเพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน 

  

ESSENCE OF SCANDINAVIA 
สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

  

สูก่รงุสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน ทอ่งเทยีวสแกนดเินเวยี 

ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ (City Hall)สถานทเีลยีงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล 

เปลยีนประสบการณ์การเดนิทางดว้ยรถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana 

สมัผสับรรยากาศลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord)

เพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน 

ราคาเรมิตน้

 หนา้ 1 จาก 20 

 

ESSENCE OF SCANDINAVIA  

  

ทอ่งเทยีวสแกนดเินเวยี 3 เมอืงหลวง 

รางวลัโนเบล  

Sognefjord) 

เพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน  

รมิตน้74,900.- 
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(Mount Floyen) 

***ลอ่งเรอืสาํราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ 

 

กาํหนดการเดนิทาง        
 
วนัท ี  17-26 ส.ค. 61 

          30 ส.ค.-8 ก.ย. 61 

          31 ส.ค.-9 ก.ย. 61 

วนัท ี  4-13 ก.ย. 61 

          7-16 ก.ย. 61 

          10-19 ก.ย. 61 

          14-23 ก.ย. 61 

          17-26 ก.ย. 61 

          21-30 ก.ย. 61 

          25 ก.ย.-4 ต.ค. 61 

          28 ก.ย.-7 ต.ค. 61 

วนัท ี  12-21 ต.ค. 61 

          17-26 ต.ค. 61 

          19-28 ต.ค. 61 

วนัท ี  31 ต.ค.-9 พ.ย. 61 

วนัท ี  5-14 พ.ย. 61 

          9-18 พ.ย. 61 

          12-21 พ.ย. 61 

          16-25 พ.ย. 61 

          19-28 พ.ย. 61 

          23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61 

          29 พ.ย.-8ธ.ค. 61 

          30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61 

วนัท ี  3-12 ธ.ค. 61 

วนัท ี  17-26 ธ.ค. 61 

          23 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1. กรุงเทพฯ 

2. 
กรุงเทพฯ – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภัณฑเ์รอืวาซา 
ศาลาวา่การกรุงสต็อคโฮลม์ 

3. สต็อคโฮลม์ – คาลสตัท – ออสโล 

4. ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอรเ์กน้ 

  

หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)*** 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 

✈ ✈ 

พพิธิภัณฑเ์รอืวาซา –  
✈ O 

O O 

O O 

 หนา้ 2 จาก 20 

79,900.- 

76,900.- 

83,900.- 

74,900.- 

74,900.- 

74,900.- 

79,900.- 

 คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 
✈  

O QUALITY GLOBE   

O QUALITY 33 HOTEL   

O 
SCANDIC BERGEN 
CITY 
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5. เบอรเ์กน้ – รถรางไฟฟ้าชมววิ – อลุวคิ 

6. 
อลุวคิ – เมอืงฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั 
ความงามของซองฟยอรด์ – เมอืงกอล 

7. 
เมอืงกอล – กรุงออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์
โบราณ – ลอ่งเรอื DFDS      

8. 
โคเปนเฮเกน –  ลติเตลิเมอรเ์มด – นําพุแหง่ราชนิเีกฟิออน 
มาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิง 

9. ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ 

10. กรุงเทพฯ 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1: กรงุเทพฯ 

22.00น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู

ไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2:     กรงุเทพฯ – สต็อคโฮลม์ 

01.10 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี

***คณะเดนิทางตังแตว่ันท ี

โฮลม์ เวลา 06.50 น.***

07.00น.
  

ถงึทา่อากาศยานสตอกโฮลม์

ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 

ตุลาคม 2561)  นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

(Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของ

ทสีุดในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 

เกาะทโีอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ 

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแหง่หนงึของโลก 

รอบๆเมอืงทตีังอยูบ่นพนืนํา มสีถานทสํีาคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา

เมอืง,พระราชวังหลวงและพธิเีปลยีนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้

เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 

สามารถรักษาชนิสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 

รอ้ยชนิ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทโีดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึใน

โลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการทีเกยีวขอ้งกับเรือลํานี  

เกียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนีดึงดูดนักท่องเทียวไดม้ากทีสุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ใน

สแกนดเินเวยี 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน

 นําท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮลม์ 

สถาปนกิชอืดังของสวเีดน คอื 

หนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 

รับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล 

ทตีังของพระราชวังหลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทรีะลกึ

  

 O O 

รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรัล –    ลอ่งเรอืชม
 O O 

อทุยานฟรอกเนอร ์-  พพิธิภัณฑเ์รอืไวกงิ
O O 

นําพุแหง่ราชนิเีกฟิออน - พระราชวงัอ
O O 

O ✈ 

✈ ✈ 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู

ไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์

ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี

คณะเดนิทางตังแตว่ันท ี31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.

.*** 

ทา่อากาศยานสตอกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport)

เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง และจะเปลยีนเป็น 

นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านชม

เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden

ทสีุดในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 

ทะเลบอลตกิ (Baltic Sea)ทะเลสาบมาลาเร็น 

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแหง่หนงึของโลก กรงุสตอกโฮลม์ งดงามแปลกต

รอบๆเมอืงทตีังอยูบ่นพนืนํา มสีถานทสํีาคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา, พพิธิภณัฑใ์นยคุกลาง

พระราชวังหลวงและพธิเีปลยีนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้

เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum)เป็นเรือทถีูกกูข้นึมาในศตวรรษที 

สามารถรักษาชนิสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับ

รอ้ยชนิ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทโีดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึใน

กอบไปดว้ยนิทรรศการทีเกยีวขอ้งกับเรือลํานี  9 

เกียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนีดึงดูดนักท่องเทียวไดม้ากทีสุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ใน

กลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall)ซงึใชเ้วลาสรา้งถงึ 

สถาปนกิชอืดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ย

หนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันท ี10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลยีง

รางวลัโนเบล (Nobel Prize) นําท่านชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั

ทตีังของพระราชวังหลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทรีะลกึ 

 หนา้ 3 จาก 20 

O 
BRAKANES HOTEL 
 

O PERS HOTEL 

O 

DFDS 
SCANDINAVIAN 
SEAWAYS 

X FIRST COPENHAGEN 

✈  

✈  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ 

ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 960  

.25 น. และถงึเมอืงสต็อก

Airport) เมอืงสต็อกโฮลม์ 

ชัวโมง และจะเปลยีนเป็น 6 ชัวโมงในวันท ี28 

นําท่านชมกรุงสตอกโฮล์ม 

Sweden)เป็นนครหลวงอันงดงาม

ทสีุดในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 

ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren)ทําให ้

กรงุสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศ

พพิธิภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวหิารแหง่

พระราชวังหลวงและพธิเีปลยีนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ จากนันนําท่าน

เป็นเรือทถีูกกูข้นึมาในศตวรรษที 17 เนืองจาก

เปอรเ์ซน็ต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับ

รอ้ยชนิ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทโีดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึใน

9 นิทรรศการ ยังมภีาพยนตร์

เกียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนีดึงดูดนักท่องเทียวไดม้ากทีสุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ใน

ซงึใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดย

ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ย

ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลยีง

บรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณ
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คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม QUALITY GLOBE

วนัท ี3: สต็อคโฮลม์ – คาลสตทั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั

โฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผา่นระหว่างสองเมอืงใหญ่น ี

สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ท ี

Karl-stad ทนีมีโีบสถใ์หญข่องเมอืง สรา้งขนึเมอืปี 

และสะพานหนิ 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร

บา่ย ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล 

ทสีดุในโลกแทนทโีตเกยีว

กบัสภาพธรรมชาตทิแีปลกใหม ่ซงึเป็นธรรมชาตทิอีดุมสมบรูณ์

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหาร

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม QUALITY 33HOTEL 

วนัท ี4: ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอรเ์กน้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเกยีรโ์ล 

กลาเซยีรท์มีชีอืเสยีงของนอรเ์วย์

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

บา่ย จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบอรเ์กน้ 

ทสํีาคัญของนอรเ์วยม์าตังแตค่รสิศตวรรษท ี

กโิลเมตร 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี
 

 เขา้สูท่พีักโรงแรม SCANDIC BERGEN CITY

  

 

 

 

 

 

 

  

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

QUALITY GLOBEหรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาลสตทั – ออสโล 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงคาลสตทั(Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่ระหว่างเมอืงสต็อค

โฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผา่นระหว่างสองเมอืงใหญ่น ี

สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ท ี9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชอืเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์

หญข่องเมอืง สรา้งขนึเมอืปี 1730, จัตรุัสใจกลางเมอืง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway)ซงึเป็นเมอืงหลวงทมีคี่าครองชพีสงู

ทสีดุในโลกแทนทโีตเกยีว ออสโลตังอยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บ

กบัสภาพธรรมชาตทิแีปลกใหม ่ซงึเป็นธรรมชาตทิอีดุมสมบรูณ ์

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

QUALITY 33HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

เบอรเ์กน้ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และดนิแดนแห่ง

กลาเซยีรท์มีชีอืเสยีงของนอรเ์วยล์ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

เมอืงเบอรเ์กน้ (Bergen) เมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันทแีสนน่ารัก เป็นเมอืงท่า

ทสํีาคัญของนอรเ์วยม์าตังแตค่รสิศตวรรษท ี13 เมอืงนลีอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรอืทยีาวถงึ 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

SCANDIC BERGEN CITYหรอืเทยีบเทา่ 

 หนา้ 4 จาก 20 

เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่ระหว่างเมอืงสต็อค

โฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผา่นระหว่างสองเมอืงใหญ่น ี

ชอืเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์

จัตรุัสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจําจังหวัด 

ซงึเป็นเมอืงหลวงทมีคี่าครองชพีสงู

ออสโลตังอยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บ

เมอืงแห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และดนิแดนแห่ง

ในฝันทแีสนน่ารัก เป็นเมอืงท่า

เมอืงนลีอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรอืทยีาวถงึ 10 
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วนัท ี5: เบอรเ์กน้ – รถรางไฟฟ้าชมววิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 ชมอาคารไมห้นา้อา่ว Bryggen 

ไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ย่างดียงิ แลว้นําท่านไปยังสถานี 

ประสบการณ์ใหม่  โดยนงัรถรางไฟฟ้า

เยน (Mount Floyen)ซงึสู

ทตีังอยูบ่นปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ซงึเป็นปลายทางเสน้ทางสายฟยอรด์อนังดงามทสีดุ

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลุวคิ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

 เขา้สูท่พีกั โรงแรม BRAKANES HOTEL 
 

วนัท ี6: อลุวคิ–เมอืงฟลมั–รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั 

ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟลมั

World famous flam

The Worldนับเป็นเสน้ทางรถไฟสายทโีรแมนตกิทสีดุในยโุรปเหนอื

ทะเลสาบ แม่นํา และนําตกเหนือคณานับทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภูเขา มุ่งสู่

(Myrdal)ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตังอยูบ่นความสงู 

ยอรด์ Aurland ทมีภีมูทัิศนง์ดงามสดุสายตา ทที่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิ

จากการละลายของธารนําแข็งปกคลมุเหนอืพนืดนิ

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

บา่ย จากนันเปลยีนบรรยากาศใหท้่าน

เมอืงกุดวานเกน้ (Gudvangen)

ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ทยีาวและลกึทสีดุในโลก 

the world) ชว่งทไีดร้ับการยกยอ่งว่าสวยทสีดุคอื 

ผาสงูชนัอนัเขยีวขจ ีธารนําตกนับรอ้ยสาย

เกดิจากการกดัเซาะของแผ่นธารนําแข็งในยคุนําแข็งเมอืหลายลา้นปีกอ่น

ยอรด์ แตฟ่ยอรด์ทไีดช้อืวา่สวยทสีดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย์

สวยตดิอันดับโลกเชน่กนั

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม PERS HOTEL

(เพอืความสะดวกของทา่น
 

 

 

 

 

 

 

 

  

รถรางไฟฟ้าชมววิ – อลุวคิ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

Bryggen ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจบุนั

ไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ย่างดียงิ แลว้นําท่านไปยังสถานี Floibanen 

นงัรถรางไฟฟ้าFloibanenเพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอ

ซงึสงูถงึ 320 เมตร จากระดับนําทะเล  ทา่นจะไดช้มความงามของกรงุเบอรเ์กน้ 

ทตีังอยูบ่นปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ซงึเป็นปลายทางเสน้ทางสายฟยอรด์อนังดงามทสีดุ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

สูเ่มอืงอลุวคิ (Ulvik)เมอืงเล็กๆตังอยูร่มิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์อนังดงาม

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

BRAKANES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั– 

ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ – เมอืงกอล 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงฟลมั ใหท้า่นสมัผสัประสบการณ์ นังรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั

flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful

นับเป็นเสน้ทางรถไฟสายทโีรแมนตกิทสีดุในยโุรปเหนอื ลอดอโุมงคท์เีจาะทะลภุเูขา ผ่าน

ทะเลสาบ แม่นํา และนําตกเหนือคณานับทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภูเขา มุ่งสู่

ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตังอยูบ่นความสงู 857 เมตร เหนอืระดับนําทะเลใกลก้บัฟ

ทมีภีมูทัิศนง์ดงามสดุสายตา ทที่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิ

จากการละลายของธารนําแข็งปกคลมุเหนอืพนืดนิ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

จากนันเปลยีนบรรยากาศใหท้่านล่องเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ 

Gudvangen) ซงึฟยอรด์นีนอกจากจะไดร้ับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยัง

ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ทยีาวและลกึทสีดุในโลก (The longest and deepest fjord in 

ชว่งทไีดร้ับการยกยอ่งว่าสวยทสีดุคอื NARROW FJORD

ผาสงูชนัอนัเขยีวขจ ีธารนําตกนับรอ้ยสาย สําหรับฟยอรด์นันนับว่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ

เกดิจากการกดัเซาะของแผ่นธารนําแข็งในยคุนําแข็งเมอืหลายลา้นปีกอ่น 

แตฟ่ยอรด์ทไีดช้อืวา่สวยทสีดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซงึชอ่งฟยอรด์แห่งนีไดช้อืว่า

สวยตดิอันดับโลกเชน่กนั  จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกอล (Gol) 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

PERS HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

เพอืความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืบนเรอื

 หนา้ 5 จาก 20 

ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจบุนั

Floibanen เพอืใหท้่านไดส้ัมผัส 

เพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอ

เมตร จากระดับนําทะเล  ทา่นจะไดช้มความงามของกรงุเบอรเ์กน้ 

ทตีังอยูบ่นปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ซงึเป็นปลายทางเสน้ทางสายฟยอรด์อนังดงามทสีดุ 

เมอืงเล็กๆตังอยูร่มิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์อนังดงาม 

รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (The 

Beautiful Train  Journey in 

ลอดอโุมงคท์เีจาะทะลภุเูขา ผ่าน

ทะเลสาบ แม่นํา และนําตกเหนือคณานับทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภูเขา มุ่งสู่สถานไีมดรลั 

เมตร เหนอืระดับนําทะเลใกลก้บัฟ

ทมีภีมูทัิศนง์ดงามสดุสายตา ทที่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิ

ล่องเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord)มุ่งหนา้สู่

ซงึฟยอรด์นีนอกจากจะไดร้ับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยัง

The longest and deepest fjord in 

ระหว่างทางเพลดิเพลนิกับภู

สําหรับฟยอรด์นันนับว่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิที

 ในโลกนีมไีมก่ปีระเทศทมีฟี

ซงึชอ่งฟยอรด์แห่งนีไดช้อืว่า

กรณุาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 
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วนัท ี7: เมอืงกอล – กรงุออสโล 

ลอ่งเรอื DFDS      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล 

ผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอร์เวยช์อืกุสตาฟ วกิเกแลนด์ ทใีชเ้วลา 

หนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนงึชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็

ทตีังของรูปแกะสลักชนิโบวแ์ดงของท่านชอื 

แท่งเดยีว 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย จากนันนําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ

ครสิต์ศตวรรษที 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืใน

ชวีติประจําวันทมีอีายเุก่าแก่กว่า 

ชาวไวกงิใชเ้รอืทังในเรอืงของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  

เรอืไวกงิก็จะไมม่ยีคุทรีุง่เรอืงทสีดุ

15.00 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพอืลง

รา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี

คา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพอืความสะดวกของทา่น

16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน

 พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ 

กรณีทหีอ้งพกั Sea view cabin 

ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่

วนัท ี8: โคเปนเฮเกน –  ลติเตลิเมอรเ์มด 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดนิทางถงึกรงุโคเปนเฮเกน

โคเปนเฮเกน แวะถา่ยรูปคูก่บัเงอืกนอ้ย

ท่าเรือขนาดใหญ่ทีมเีรือสนิคา้และเรือสําราญเทียบท่าอยู่

Fountain) มตํีานานเล่าขานว่า

ราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย

เดนมารก์ในทกุวันน ี

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย นําเทยีวชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์

หนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตังแต่ ค

ทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเทยีงเมอืสมเด็จพระราชนิีนาถเสด็จประทับอยูท่นี ีจากนันใหอ้สิระท่านชม

บรเิวณจตัุรสัซติฮีอลล ์

บรรยากาศครกึครนืของใจกลางเมอืง ชอ้ปปิงสนิคา้ยา่น 

ปิง ทยีาวทสีดุในโลก เรมิจากศาลาวา่การเมอืงไปสนิสดุท ี

อาท ิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, 

  

กรงุออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์-  พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กรุงออสโล (Oslo) เพอืชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) 

ผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอร์เวยช์อืกุสตาฟ วกิเกแลนด์ ทใีชเ้วลา 40 

หนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนงึชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็

ทตีังของรูปแกะสลักชนิโบวแ์ดงของท่านชอื "โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ จัดแสดงเกยีวกับเรือไวกงิทสีรา้งจากไม ้ในยุค

โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืใน

ชวีติประจําวันทมีอีายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกงิเรอืถอืเป็นสงิทสํีาคัญทสีุด เพราะ

ชาวไวกงิใชเ้รอืทังในเรอืงของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  

เรอืไวกงิก็จะไมม่ยีคุทรีุง่เรอืงทสีดุ 

สูท่า่เรอืเพอืลงเรอืสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway)

รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรณุาเตรยีมกระเป๋าสําหรบั

เพอืความสะดวกของทา่น) 

กรงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen)ประเทศเดนมารก์ (Denmark

พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS(หอ้งพักแบบ 

Sea view cabin มจีาํนวนหอ้งทไีมเ่พยีงพอตอ่คณะ 

ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่700 บาท) 

ลติเตลิเมอรเ์มด – นําพแุหง่ราชนิเีกฟิออน – 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิง 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

โคเปนเฮเกน (Copenhagen)ประเทศเดนมารก์ (Denmark

ถา่ยรูปคูก่บัเงอืกนอ้ย(Little Mermaid)สัญลักษณ์ของเมอืง

ท่าเรือขนาดใหญ่ทีมเีรือสนิคา้และเรือสําราญเทียบท่าอยู่ ชมนําพุแห่งราชนิเีกฟิออน

มตํีานานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธดิลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ

ราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพอืไถพนืดนิขนึมาจากใตนํ้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace)บรเิวณดา้นนอกทปีระทับในฤดู

หนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตังแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค่ และจะมกีารเปลยีน

ทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเทยีงเมอืสมเด็จพระราชนิีนาถเสด็จประทับอยูท่นี ีจากนันใหอ้สิระท่านชม

จตัุรสัซติฮีอลล ์(City Hall)จุดถ่ายรูปสวยงามประจําเมือง และท่านจะสามารถสัมผัส

บรรยากาศครกึครนืของใจกลางเมอืง ชอ้ปปิงสนิคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์(

ปิง ทยีาวทสีดุในโลก เรมิจากศาลาวา่การเมอืงไปสนิสดุท ีKongens Nytorv 

uitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, 

 หนา้ 6 จาก 20 

พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ –  

Frognor Sculoture Park) ชม

40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลัก

หนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนงึชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็น

แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีง

จัดแสดงเกยีวกับเรือไวกงิทสีรา้งจากไม ้ในยุค

โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืใน

ปี เป็นตํานานของชาวไวกงิเรอืถอืเป็นสงิทสํีาคัญทสีุด เพราะ

ชาวไวกงิใชเ้รอืทังในเรอืงของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคํีากลา่ววา่ถา้ไมม่ ี

Seaway) ทพีรังพรอ้มไปดว้ย

กรณุาเตรยีมกระเป๋าสําหรบั

Denmark) 

หอ้งพักแบบ SEA VIEW) (ใน

มจีาํนวนหอ้งทไีมเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ

Denmark)นําทา่นเทยีวชมเมอืง

สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ันเป็นย่าน

ชมนําพุแห่งราชนิเีกฟิออน (Gefion 

ผูท้รงอทิธฤิทธดิลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระ

คนใหเ้ป็นโคเพอืไถพนืดนิขนึมาจากใตนํ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศ

บรเิวณดา้นนอกทปีระทับในฤดู

ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค่ และจะมกีารเปลยีน

ทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเทยีงเมอืสมเด็จพระราชนิีนาถเสด็จประทับอยูท่นี ีจากนันใหอ้สิระท่านชม

จุดถ่ายรูปสวยงามประจําเมือง และท่านจะสามารถสัมผัส

Stroget Street)ถนนชอ้ป

Kongens Nytorv ทมีสีนิคา้แบรนดเ์นมชอืดัง 

uitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, 
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Burberry ฯลฯ 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย

 เดนิทางเขา้สูท่พีัก โรงแรม 

วนัท ี9: ปราสาทโรเซนบอรก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ 

 นําทา่นชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ 

ทสีรา้งขนึในสมยัศตวรรษท ี

นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแหง่นยีงัเป็นทเีก็บเครอืงเพชร 

เครอืงราชอสิรยิาภรณข์องราชวงศเ์ดนมารค์ตังแตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนัอกีดว้ย

10.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ

เลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

14.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

***คณะเดนิทางตงัแต่

กรงุเทพฯ เวลา 06.20 

วนัท ี10: กรงุเทพฯ 

06.00น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภีาพ

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย์

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

 

 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีด

หมายเหตุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน

ทกีองตรวจคนเขา้เมอืง

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงั

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทาง

2. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

4.กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

  

อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย 

โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรอืเทยีบเทา่ 

ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle)

ทสีรา้งขนึในสมยัศตวรรษท ี 17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์ หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนท ี

นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแหง่นยีงัเป็นทเีก็บเครอืงเพชร 

เครอืงราชอสิรยิาภรณข์องราชวงศเ์ดนมารค์ตังแตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนัอกีดว้ย

สนามบนิ เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund

เลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 951 

ตงัแตว่นัท ี 31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง

 น.*** 

ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภีาพ 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

เหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่

รวมทังในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีา

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ 

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ษัทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

 หนา้ 7 จาก 20 

(Rosenborg Castle) เป็นปราสาท

ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์ หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนท ี 4 

นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแหง่นยีงัเป็นทเีก็บเครอืงเพชร มหามงกฎุ และ

เครอืงราชอสิรยิาภรณข์องราชวงศเ์ดนมารค์ตังแตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนัอกีดว้ย 

Tax Refund) และ มเีวลาในการ

 

ออกเดนิทางเวลา 13.50 น. และถงึ

ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิรวมถงึกรณี

ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง  

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ษัทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  

จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 

โปรแกรม:ESSENCE OF SCANDINAVIA 
สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 10 วนั 7 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  17-26 ส.ค., 30 ส.ค.-8 ก.ย., 31 ส.ค.-9 ก.ย. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 12,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 79,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
79,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 57,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  4-13, 7-16, 10-19, 14-23, 17-26, 21-30 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค.,  

    28 ก.ย.-7 ต.ค. 61 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 76,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 12,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 76,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
76,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 54,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์
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(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ3,500 บาท 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  12-21, 17-26, 19-28 ต.ค. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 83,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 83,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 12,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 83,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
83,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 53,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  31 ต.ค.-9 พ.ย. 61  

5-14, 9-18, 12-21, 16-25, 19-28 พ.ย., 23 พ.ย.-2 ธ.ค., 

    29 พ.ย.-8ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61  

3-12ธ.ค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 74,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 74,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 11,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 74,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
74,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 52,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 80,000.- 
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(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 
 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  17-26
 

 

อตัราคา่บรกิาร

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิ

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ

ไมร่วม

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิชนัประหยัด ( Economy Class) 

อยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่

 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 

เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

  

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ

26 ธ.ค. , 23 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62 

อตัราคา่บรกิาร 

กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 

พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ท่านละ 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

เรอืงโรงแรมทพีกั) 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ

( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน

 

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

ระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

ระยะเวลา 4-6 วนั] 

ระยะเวลา 7-10 วนั] 

นทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** 

เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 หนา้ 10 จาก 20 

ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ราคา 

79,900.- 

79,900.- 

16,900.- 

79,900.- 

79,900.- 

57,900.- 

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ3,500 บาท 

80,000.- 

ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันและ

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ

หายในระหวา่งการเดนิทางเป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย(์ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์

 คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถนิ(1

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 

 

เงอืนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000บาทโดยโอนเขา้บัญช ี

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี

5. การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ 

ในระยะเวลาเกนิกวา่4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด

 

 

 

 

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ

 
ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 

  

คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,

ชนิ,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีู

คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัรเ์ป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ

18ยโูร) 

โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

บาทโดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

รับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

นคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

หนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเหต

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ

กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 

งสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

และทนีงับนเครอืงบนิ 

สํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

 หนา้ 11 จาก 20 

,คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ3,500 บาท) 

เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

เหต 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ 

กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

งสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   



GO3 ARN-TG004 

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังต ้

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี

เวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้ง

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้

สงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว 

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนื

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air)

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะ

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 

*** ยนืวซี่าเดยีวแสดงตนท ี

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

  

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่ับทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ

วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนก

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหม

ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ

เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม 

ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (นอรเ์วย ์

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15

ยนืวซี่าเดยีวแสดงตนท ีVFS Global (เทรนด ีชนั 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

 หนา้ 12 จาก 20 

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ 

องมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 

ทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอน

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท ี

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป 

บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น 

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ี

หรอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)  

ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

หรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

 

หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

แตกตา่งกัน 

นอรเ์วย)์  

15วนัทําการ 

เทรนด ีชนั 8) *** 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 



GO3 ARN-TG004  หนา้ 13 จาก 20 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศกรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝากออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มทําจดหมายชแีจง 

3.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง 

     3.1.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชแีจง 

     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทมีกีารชแีจงความสมัพันธอ์กีหนงึฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ยทงัสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยืนวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์

กรณุากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษ 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 



GO3 ARN-TG004  หนา้ 15 จาก 20 

นามสกลุเดิม(กรณเีคยเปลยีน ชือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทเีกดิ........................................................... 

หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................  

วนัทอีอกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทหีมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย) 

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่วนัเดือนปีทสีมรส วนัหย่า หรือ วนัทีคู่สมรสเสียชีวติและระบุสถานะ * .................................................... 

ใส่ชือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาทเีสียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ทอียู่ทสีามารถติดต่อได้.................................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณย์ี............................... 

โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อืนๆ(กรุณาระบุ) 

ชือบริษทั/ชือโรงเรียน*............................................................................................. 

ตําแหน่ง.................................................................................................................. 

ทอียู่ททีํางาน*................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพท์ (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อเีมล์ (สํานักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 

 



GO3 ARN-TG004  หนา้ 16 จาก 20 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมีวซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัทเีคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ทไีด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัทสีแกนลายนิวมือ  ตอนยืนวซ่ีา *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทมีีสายเลอืดเดียวกนั 

ท่านใดออก (ชือ-นามสกลุ)...................................................................................................... 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

6. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศกรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

7. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

8. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝากออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มทําจดหมายชแีจง 

3.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ –เลม่
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ใหม)่ 

3.1กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง 

     3.1.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชแีจง 

     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทมีกีารชแีจงความสมัพันธอ์กีหนงึฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

9. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

10. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม
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แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ยทงัสองทา่น 

9. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยืนวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์

กรณุากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษ 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 

นามสกลุเดิม(กรณเีคยเปลยีน ชือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทเีกดิ........................................................... 

หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................  

วนัทอีอกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทหีมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย) 

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่วนัเดือนปีทสีมรส วนัหย่า หรือ วนัทคู่ีสมรสเสียชีวติและระบุสถานะ * .................................................... 

ใส่ชือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาทเีสียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ทอียู่ทสีามารถติดต่อได้.................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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รหัสไปรษณย์ี............................... 

โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อืนๆ(กรุณาระบุ) 

ชือบริษทั/ชือโรงเรียน*............................................................................................. 

ตําแหน่ง.................................................................................................................. 

ทอียู่ททีํางาน*................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพท์ (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อเีมล์ (สํานักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมีวซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัทเีคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ทไีด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัทสีแกนลายนิวมือ  ตอนยืนวซ่ีา *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทมีีสายเลอืดเดียวกนั 

ท่านใดออก (ชือ-นามสกลุ).......................................................................................................................... 
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