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ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮม | รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั | กรุงออสโล 

ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอร์ด | ถ่ายรูปกบัเงือกน้อย | ลอ่งเรือส าราญ DFDS 
  

  
 
 

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 

สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน 

 

 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น  68,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 

 
 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – สตอ็กโฮล์ม – พิพิธภณัฑ์เรือวาซา - ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮล์ม 

วนัท่ี 3. สตอ็กโฮล์ม – คาลสตทั – ออสโล 

วนัท่ี 4. ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น 

วนัท่ี 5. เบอร์เก้น – ทา่เรือเก่า – อลุวิค 

วนัท่ี 6. อลุวิค – เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรัล –  ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล 

วนัท่ี 7. เมืองกอล – กรุงออสโล – อทุยานฟรอกเนอร์ – ลอ่งเรือ DFDS      

วนัท่ี 8. โคเปนเฮเกน –  ลิตเติล้เมอร์เมด – น า้พแุหง่ราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิง้ 
วนัท่ี 9. ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบนิ – ดไูบ    
วนัท่ี 10. ดไูบ - กรุงเทพฯ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พพิธิภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการ
กรุงสตอ็กโฮล์ม 

01.35 น. ออกเดนิทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินท่ี EK 385 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดไูบ เวลา 05.00 น. 
** 
** คณะเดินทางวนัท่ี 08 ธ.ค. 62 ออกเดนิทางด้วยเท่ียวบินท่ี EK 371 เวลา 02.00 น. และถึงดไูบ เวลา 
06.00 น. ** 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 

08.40 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม โดยสายการบินการเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 157 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 11 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และถึงสตอ็กโฮล์ม  เวลา 
12.15 น. ** 

13.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศ

สวีเดน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 
น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น าท่านชมกรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่
แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสดุในสแกนดเินเวีย จนได้รับขนานนาม
ว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะท่ีโอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic 

Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 
กรุงสตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานท่ีส าคญั อาทิ อาคาร
รัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยคุกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปล่ียนการ์ดทหารด้านหน้า
ของลานจตัรัุสกว้าง เป็นต้น จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถกูกู้
ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่ง
ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบตัิทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับเรือล านี ้ 9 
นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด ในบรรดา
พิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวีย และจากนัน้น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้
เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 
ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคม
ของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน 
อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึก (กรณีพิพิธภัณฑ์เรือวาซา ไม่สามารถ
เข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิท่านละ 500 บาท)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
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ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  QUALITY GLOBE  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3 สตอ็กโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม 
ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้าง
เมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad 
ท่ีน่ีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เม่ือปี 1730, จตัรัุสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพาน
หิน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึง่เป็นเมืองหลวงท่ีมีคา่ครองชีพสงูท่ีสดุใน

โลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพ
ธรรมชาตท่ีิแปลกใหม ่ซึง่เป็นธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม QUALITY 33  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลา
เซียร์ท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองเบอร์เก้นเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าท่ี

ส าคญัของนอร์เวย์มาตัง้แต่คริสศตวรรษท่ี 13 เมืองนีล้้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 
กิโลเมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 เบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า – อุลวิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินเล่นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เก้น (Bryggen) ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนโดย ยูเนสโก 
(UNESCO's World Heritage) ให้เป็นมรดกโลก มีอาคารไม้แบบโบราณจ านวน 58 หลงั เป็นสถานท่ีท่ี
หลงเหลือจากหนึง่ในทา่เรือการค้าขนาดใหญ่ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของยโุรปเหนือ ท่าเรือของ Bergen ก่อตัง้ขึน้เม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 1643-1652 โดย King Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขนุนางชาวนอร์เวย์ท่ีถือสิทธิ
ผกูขาดการค้าปลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู่เมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆตัง้อยูริ่มฮาร์ดแดงเกอร์ฟยอร์ดอนังดงาม 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม BRAKANES หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 
อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม – ไมดรัล –   
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The 

World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World 
นบัเป็นเส้นทางรถไฟสายท่ีโรแมนติกท่ีสดุในยโุรปเหนือ ลอดอโุมงค์ท่ีเจาะทะลภุูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น า้ 
และน า้ตกเหนือคณานบัท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขา มุง่สู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศนูย์กลางของ
รถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกล้กบัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์
งดงามสดุสายตา ท่ีท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน า้แข็ง
ปกคลมุเหนือพืน้ดนิ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เปล่ียนบรรยากาศให้ทา่นล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุด

วานเก้น (Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนีน้อกจากจะได้รับการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแล้ว ยงัได้รับการขนาน
นามว่าเป็นฟยอร์ดท่ียาวและลึกท่ีสดุในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงท่ีได้รับ
การยกยอ่งวา่สวยท่ีสดุคือ NARROW FJORD ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัภูผาสงูชนัอนัเขียวขจี ธารน า้ตก
นบัร้อยสาย ส าหรับฟยอร์ดนัน้นบัว่าเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของแผ่นธาร
น า้แข็งในยคุน า้แข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ในโลกนีมี้ไมก่ี่ประเทศท่ีมีฟยอร์ด แตฟ่ยอร์ดท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสดุใน
โลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งช่องฟยอร์ดแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าสวยติดอนัดบัโลกเช่นกัน   จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองกอล (Gol) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า 

 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม PERS หรือเทียบเท่า 
(เพ่ือความสะดวกของทา่น กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถดัไป) 
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วันที่ 7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS      
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 

 

ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เพ่ือชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และ
ทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้เห็นวฎัจกัรในหนึ่งชีวิตของมนษุย์ ตรงใจกลางของอทุยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกั
ชิน้โบว์แดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนัน้อิสระให้
ทา่นเลือกซือ้ของฝาก และช้อปปิง้ ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายช้อป
ปิง้ท่ีมีชีวิตชีวา และ มีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึง่ของออสโล มีทัง้ร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้อยู่บนถนนเส้นนี ้
ให้เวลาทา่นได้ อิสระเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

 กรณีถ้ายงัพอมีเวลาเหลือก่อนไปทา่เรือจะน าทา่นถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึง่สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามด้วยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยู่บริเวณริมแมน่ า้ ซึง่รายล้อมด้วยอาคารท่ี
สวยงามริมออสโลฟยอร์ด อีกทัง้โรงละครแห่งชาต ิ(The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุง
บริเวณชายฝ่ังของออสโลให้เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรับผงัการจราจรของชายฝ่ังด้านตวัเมือง
ออสโล จากนัน้น าท่านเดินทางสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพร่ังพร้อม
ไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับ
ค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของทา่น) 

 
16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดเินเวียนบฟุเฟ่ต์" ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ที่พัก พกัค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)   (ในกรณี

ที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืน
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ค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ 700 บาท) 
 

วันที่ 8 
โคเปนเฮเกน –  ลิตเติล้เมอร์เมด – น า้พุแห่งราชนีิเกฟิออน –  
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเท่ียวชมเมือง
โคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือ
ขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินค้าและเรือส าราญเทียบท่าอยู่ ชมน า้พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)  มี
ต านานเลา่ขานวา่ "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลง
ร่างลกูชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพืน้ดนิขึน้มาจากใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทกุวนันี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย 

น าเท่ียวชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกท่ีประทบัในฤดหูนาวของ
ราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตล์ร็อคโคโค ่และจะมีการเปล่ียนทหารยามหน้า
วงัทุกวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยู่ท่ีน่ี จากนัน้ให้อิสระท่านชมบริเวณ จัตุรัสซิตี ้

ฮอลล์ (City Hall) จดุถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครึกครืน้ของใจ
กลางเมือง ช้อปปิง้สินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิง้ ท่ียาวท่ีสดุในโลก เร่ิมจาก
ศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงั อาทิ  Louis Vuitton, Emporio 
Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ที่พัก 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 9 ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบนิ – ดูไบ    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสร้าง
ขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมยัพระเจ้าคริสเตียนท่ี 4 นอกจากความ
งามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกฎุ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ของราชวงศ์เดนมาร์คตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัอีกด้วย 



 

  9  3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK                                     [GQ3ARN-EK002] 

 

 

 
ได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ 
มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.35 น. 
ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 152 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 21 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 14.20 น. และถึงดไูบ เวลา 23.45 น.** 

23.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
จ03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 376 

 ** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 21 ต.ค. 62  ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. ** 

13.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

 ******************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ 3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE  
สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

09-18 ก.ย. 62 74,900.- 74,900.- 74,900.- 56,900.- 14,900.- 

23 ก.ย.-02 ต.ค. 62 74,900.- 74,900.- 74,900.- 56,900.- 14,900.- 

30 ก.ย.-09 ต.ค. 62 73,900.- 73,900.- 73,900.- 55,900.- 12,900.- 

14-23 ต.ค. 62 73,900.- 73,900.- 73,900.- 55,900.- 12,900.- 

21-30 ต.ค. 62 73,900.- 73,900.- 73,900.- 55,900.- 12,900.- 

11-20 พ.ย. 62 68,900.- 68,900.- 68,900.- 51,900.- 10,900.- 

25 พ.ย.-04 ธ.ค. 62 68,900.- 68,900.- 68,900.- 51,900.- 10,900.- 

01-10 ธ.ค. 62 68,900.- 68,900.- 68,900.- 51,900.- 10,900.- 

07-16 ธ.ค. 62 68,900.- 68,900.- 68,900.- 51,900.- 10,900.- 

23 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 55,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.1.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี
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อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่ำประเทศนอรเ์วย ์

กรณุำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำองักฤษ 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้่านกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่่านสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้ง

ตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 

นามสกลุเดิม(กรณเีคยเปลีย่น ช่ือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. ............. 

หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................  

วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)     

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 
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ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาทีเ่สียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ใส่วนัเดือนปีทีส่มรส (กรอกทุกกรณแีม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วนัเดือนปีทีห่ย่า.......................................................................................................................................... 

ใส่วนัเดือนปีทีคู่่สมรสเสียชีวติ ....................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ของท่านทีส่ามารถติดต่อได้...................................................................................................................... 

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

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

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

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 

ต าแหน่ง.................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน*................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ........................................... ..... 

อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ...................................... .................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทบั ตม. ทีไ่ด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัทีส่แกนลายนิว้มือ  ตอนย่ืนวซ่ีา *............................................................................................................. 

 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทีมี่สายเลอืดเดียวกนั  

ท่านใดออก (ช่ือ-นามสกลุ).......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 


