
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15563 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ 8วนั 5 คืน 

สวีเดน-นอรเ์วย-์เดนมารค์ เท่ียวครบ อาหารครบ ไม่มีฟรีเดย ์

แกนสแตนล่า, พิพิธภณัฑเ์รือวาซา, อาคารซิต้ี ฮอลล,์ เมืองเบอรเ์กน้, รถไฟสายโรแมนติก 

FLAMSBANA, ล่องเรือชมฟยอรด์, เรือส าราญ DFDS+Scandinavian Buffet 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 1   กรุงเทพฯ - โดฮา  

18.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและดูแล                            

ในการตรวจเอกสารการเดินทางท่ี เคานเ์ตอรข์องสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ - โดฮา QR 839 21.05 00.40 

วนัท่ีสอง โดฮา - สต็อกโฮลม์ QR169 01.50 07.15 

วนัท่ีเจ็ด โคเปนฮาเกน้ – โดฮา QR 164 22.35 05.50 

วนัท่ีแปด โดฮา – สุวรรณภูมิ QR 832 07.05 17.45 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท (กรุป๊คณะเดินทาง 30 ท่าน) 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน 

พกัหอ้งคู่ 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 

8 – 15 พฤศจิกายน 2562 

22 – 29 พฤศจิกายน 2562 

6 – 13 ธนัวาคม 2562 

59,900 10,000 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท  และค่าทิป 



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.05 น. ออกเ ดินทางจากก รุง เทพฯ  สู่  เ มือง โดฮา  โดยสายการ บินกาตาร์แอร์เ วย ์                     

โดยเท่ียวบินท่ี QR 839 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินอาลนัดา กรุงสต็อกโฮลม์ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง

สูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

   

 

 

 
  

วนัท่ี 2  โดฮา – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา - ซิต้ี ฮอลล ์– แกมล่าสแตน - คารล์สตดั 

00.40 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง  

01.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอาลันดา กรุงสต็อกโฮล์ม โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์                     

โดยเท่ียวบินท่ี QR169 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.15 น. ถึง กรุงสตอกโฮลม์ เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรับสมัภาระ 

และการตรวจของศุลกากร น าคณะข้ึนรถโคช้ท่ีรอรบั (เวลาท่ีสวีเดนชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง) 

 จากนั้นน าทา่นเท่ียว ชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีขนาดใหญ ่และ

เป็นนครหลวงท่ีงดงาม สวยถึงข ัน้ไดร้บัขนานนามวา่ ความงามบนผิวน ้า (Beauty on Water) หรือ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ราชินีแหง่ทะเลบอลติก เมืองเเหง่น้ีสรา้งมาตัง้เเตศ่ตวรรษท่ี 12 จึงคงบรรยากาศความเป็นเมืองเกา่

ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ เเวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติเเละอาคารบา้นเรือนเกา่เเกส่วยงามจ านวนมาก 

สตอกโฮลม์เปรียบเสมือนประตูบานแรกเปิดตอ้นรบัสูค่วามน่าหลงใหลของประเทศสวีเดน 

               
น าทา่น เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา ซ่ึงต ัง้โชว ์

เ รื อ ร บ โ บ ร าณ ท่ี กู ้ข้ึ น ม า ไ ด ้จ า ก ท่ี ใ ต ้ท ะ เ ล                    

และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ เรือวาซานั้นสรา้งข้ึน

เมืองปี  ค.ศ.1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบท่ีใหญท่ี่สุด 

บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก ว ันแรกท่ีออก

เดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงสู่ใตท้ะเลลึก           

35 เมตร น าท่านเข้าชม “ซิต้ี ฮอลล์” City 

Hall หรือศาลาวา่การกรุงสตอกโฮลม์ ซ่ึงใชเ้วลา

สรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของ

สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 

8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหินโมเสค ตัว

หอคอยสูง 106 เมตรมีสามมงกุฎซ่ึงเป็นตราประจ าชาติของสวีเดนท่ีปลายแขน มียอดแหลมท่ีท า

ดว้ยทองค าสามยอด เป็นหน่ึงในงานสถาปัตยกรรมแนวโรแมนติกท่ีโดง่ดงัท่ีสุดในสตอกโฮลม์ 

สรา้งเสร็จสมบูรณใ์นปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลล ์น้ี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN ท่านจะไดช้มความสวยงามจากบนมุมสูงของ                         

กรุงสต็อกโฮล์ม ท่ี มีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนได ้รับการขนานนามว่า                       

“ความงามบนผิวน ้า” (Beauty on Water)หรือ“ราชินีแหง่ทะเลบอลติก” เมืองแหง่ประวติัศาสตร์                            

มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษท่ี13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย                      

และทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวงัตัง้อยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า 



 

เกาะใหญน่อ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติกและทะเลสาบมาลาเร็น ท า ใหส้ต็อกโฮลม์           

เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก  

 
 

น าทา่นสู ่แกมล่าสแตน ยา่นเมืองเกา่แกท่ี่สุด ปัจจุบนัยงัท้ิงร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยุค

กลาง และยงัเป็นท่ีต ัง้ ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุม่อาคาร

พิพิธภณัฑ ์อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

   
 

น าคณะเดินทางสูเ่มือง “คารล์สตดั” (Karlstad) ( ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง ) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบแวเนร์น สรา้งข้ึนโดยกษัตริยค์าร์ลท่ี 9 (Karl IX)          

ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ในเมืองน้ีมีโบสถใ์หญข่อง

เมืองสรา้งข้ึนเม่ือปี 1730, จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดัและสะพานหิน และข้ึน

ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งการศึกษา เน่ืองจากเป็นท่ีต ัง้ของมหาวิทยาลยัคาร์ลสตดั ท่ีไดร้ับความสนใจ

จากนักศึกษาทัว่มุมโลก รวมไปถึงนักศึกษาไทยอีกดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั BEST WESTERN KARLSTAD FRODING, หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3  คารล์สตดั - ออสโล – เกียโล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู ่“กรุงออสโล” (Oslo) (ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ช ั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ ในอดีตครั้งสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยู ่ในอารักขาของ

อาณาจักรเดนมาร์คนั้นนอร์เวย ์เคยยา้ยเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุงทรอนไฮม์                   

เป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทั่งมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโออ่า่  อุดมไปดว้ยประวติัศาสตร์

ยอ้นหลงัถึง 900 ปี และข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองท่ีมีคา่ครองชีพแพงท่ีสุดในโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้นน าทา่นชมและถา่ยรูปดา้นหนา้ พิพิธภณัฑส์กี Holmenkollen พิพิธภณัฑส์กีท่ีมีช่ือเสียง

และเกา่แกท่ี่สุดในโลก พิพิธภณัฑแ์หง่น้ีมีประวติัศาสตรก์ารเลน่สกีมากกวา่ 4,000 ปี ภายในมีการ

แสดงวตัถุโบราณ นิทรรศการเก่ียวกบัสโนวบ์อร์ด และการเลน่สกีท่ีทนัสมยั หอสงัเกตการณท่ี์อยู ่

ดา้นบนสุดของหอคอยกระโดดมีทศันียภาพอนังดงามของกรุงออสโล มุมมองท่ีดีท่ีสุดในเมือง 

บริเวณใกลเ้คียงมีรา้นคาเฟ่ และรา้นขายของท่ีระลึกใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูเ่มือง “เกียโล” (Geilo) (ระยะทาง 217 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) หน่ึงในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยม ในเขตภูมิภาคของฟยอร์ด 

นอร์เวย ์ต ัง้อยูบ่นเขาทา่มกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโล เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ท่ี

พรอ้มสรรพส าหรับการเลน่สกี ซ่ึงในชว่งฤดูหนาวจะเต็มไปดว้ยผูค้นท่ีรักการเลน่สกี สว่นในฤดู

รอ้นจะกลายเป็นท่ีรวมของ นักทอ่งเท่ียวผูช่ี้นชอบความบริสุทธิของธรรมชาติ กลุม่นักเดินขา้มเขา 

กลุม่นักตกปลา และกิจกรรมกลางแจง้ตา่ง ๆ น าคณะเขา้สูท่ี่พกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั THON HOTEL HALLINGDAL, หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4  กอล – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนติกสายฟลมัสบ์านา – วอส – เบอรเ์กน้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสูเ่มือง “ฟลมั” (Flam) (ระยะทาง 137 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ช ัว่โมง) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอรด ์ของนอรเวยซ่ึ์งเป็นลกัษณะของการเกิดการกดั



 

เซาะของน ้าแข็งเม่ือครั้งท่ีบริเวณชายฝั่ งทะเลเหล่านั้น ยงัเป็นน ้าแข็งอยู ่ เกิดการละลาย                      

และกะเทาะ จนมีลกัษณะเวา้แหวง่เขา้มาในแผน่ดินเป็นธรรมชาติท่ีมีความงดงามอยา่งมาก 

11.05 น. จากนั้นน าทา่นนั่ง  “รถไฟสายโรแมนติกสายฟลมัสบ์านา” (Flamsbana) เสน้ทางรถไฟ                       

สายโรแมนติกท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย ์ระหวา่งทางทา่นจะไดด่ื้มด ่า ช่ืนชมธรรมชาติ บรรยากาศ 

และวิวทิวทศัน์ อนัสวยงาม ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น ้าตกสูง Kjosfossen ท่ีสวยงาม                    

ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกน้ีจะน าทา่นลอดอุโมงคร์ะหวา่งทางซ่ึงมีถึง 20 

แหง่ และ 18 แหง่น้ีไดใ้ชแ้รงงานคนขุดลว้นๆ จนกระทัง่ถึงสถานี เมืองไมรด์าล ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึง

ของเสน้ทางรถไฟสายโรแมนติกฟลมัสบ์านา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งน้ี อยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 867 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.10 น. ท าการ เปล่ียนขบวนรถไฟ เพ่ือน าทา่นเดินทางสูเ่มือง “วอส” (Voss) เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวย

ของประเทศนอรเ์วย ์ระหวา่งทางขบวนรถไปจะหยุดจอด ณ จุดชมวิว ใหท้า่นถา่ยรูปน ้าตก ซ่ึงอยู ่

ติดกบับริเวณทางรถไฟ และถือเป็นหน่ึงในไฮไลท ์ของการนั่งรถไฟสายคลาสิคน้ี เดินทางถึงเมือง

วอสเมืองน่ารักริมทะเลสาบท่ีซ่ึงลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทบัเม่ือคราวเสด็จประพาส

ยุโรป ในปี ค.ศ. 1907 ซ่ึงมีลายพระหตัถข์องรชักาลท่ี 5 พรอ้มทัง้ลายเซ็นของคณะผูต้ามเสด็จใน

ครัง้นั้น ใสก่รอบแสดงไวท่ี้ล็อบบ้ีช ัน้ 2 ของโรงแรม FLEISCHER ‘S HOTEL VOSS รถโคช้รอรับท่ี

เมืองวอส  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

น าคณะเดินทางสู่เมือง “เบอรเ์กน้” (Bergen) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.45 ช ัว่โมง) เมืองหลวงแหง่ศิลปะวฒันธรรม เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของนอร์เวย ์ออกไป

ทางชายฝั่งตะวนัตกเฉียงใตแ้ละเมืองหลวงเกา่แกแ่ห่งฟยอรด ์ของประเทศนอร์เวย ์อีกทัง้ยงัเป็น

เมืองมรดกโลก โดยไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกดว้ย และเคยเป็นเมือง

หลวงของประเทศในปีค.ศ. 1217 กอ่นจะยา้ยไปยงักรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 

 ชม เมืองเบอรเ์กน้ย่านเมืองเก่า ซ่ึงในอดตีเป็นโกดงัสินคา้ตา่งๆ ปัจจุบนัถูกดดัแปลงมาเป็นรา้นอาหาร โรงแรมอารต์แกลเลอร่ี พิพิธภณัฑ ์รา้นคา้ตา่ง ๆ มากมาย ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น อิริยาบถไปกบับรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณทา่เรือเกา่บริกเกน อาคารเกา่แกอ่ายุกวา่ 300 ปี ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมืองน้ี หอ้งแถวท่ีสร้างดว้ยไมท้าสี 

ข

า

ว

 

แ

ด

ง เหลือง เขียว จัว่หนา้สามเหล่ียม สูงประมาณ 2-3 ชัน้ มีเสน่ห ์ น่ารัก หนา้บา้นมกัตกแตง่ดว้ย

ไมแ้กะสลกัเป็นรูปหวักวาง หรือมา้มงักร และรูปตุก๊ตาตา่งๆ มีการอนุรักษ์ ดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่ง

ดี จนไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นแหลง่มรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโก ้

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั MAGIC HOTEL SOLHEIMSVIKEN, หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัท่ี 5  เบอรเ์กน้ – กุด๊วาเกน้ – ล่องเรือ – เกียโล  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสูเ่มือง “กุด๊วาเกน้” (Gudvanger) (ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) หมูบ่า้นทอ่งเท่ียวเล็กๆ ท่ีซอ่นตวัอยูใ่นเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดท่ี

มีความยาวจากมหาสมุทรเขา้มาสูแ่ผน่ดินใหญไ่กลถึง 200 กิโลเมตร กุด๊วาเกน้นั้นเป็นหมูบ่า้น               

ท่ีเล็กๆ มีประชากรอาศยัอยู ่เพียงแค่หลกัร้อยคนเท่านั้น แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัท่ี

นักทอ่งเท่ียวจะตอ้งแวะเย่ียมชมเป็นจ านวนมากในแตล่ะปี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 



 

 จากนั้นน าทา่นสู ่ท่าเรือเมืองกุด๊วาเกน้ ลอ่งเรือช่ืนชมความงามทางธรรมชาติท่ีสร้างสรรคไ์วใ้ห ้

ทา่น ช่ืนชมอยา่งเต็มอ่ิม ตลอดเสน้ทางทา่น จะไดช่ื้นชมกบัแหลง่ฟยอร์ด ท่ีมีธรรมชาติของขุนเขา 

ท่ีงดงาม สงบเงียบ ทัง้น ้าตกอนัหลากหลาย ท่ีกระเซ็นละอองน ้าจากเขาสูงใหญ่สู่เบ้ืองล่าง 

ตลอดจนทะเลสาบสีฟ้าออ่นสลบักบัตน้สนอนัย่ิงใหญเ่หนือค าบรรยาย ทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบั

ธรรมชาติอนัตระการตา  

 

จนกระทั่งถึง ท่าเรือเมืองฟลมั คือ บริเวณทางภูมิศาสตร์ของชอ่งทางน ้า ท่ียาวและแคบ ถูก

ประกบไปดว้ยริมฝั่ง ท่ีสูงชนัอนัเกิดจากการกดัเซาะของธารน ้าแข็งบนท่ีราบ หุบเขาท่ีมีช ัน้หินแข็ง

โดยรอบ สว่นมากมกัจะเกิดตัง้แตใ่นยุคน ้าแข็งท่ีผา่นมาการละลายของธารน ้าแข็งและการหายไป

ของน ้าแข็งและตะกอนจ านวนมาก (ในทางธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณน้ี์วา่ Isostasy) ท าใหเ้กิด

การเดง้ตวักลบัของเปลือกโลกจากการท่ีน ้าหนักจ านวนมากกดทบับริเวณนั้นหายไป และสว่นหน่ึง

ของเปลือกโลกเกิดการยุบตวัเม่ือต าแหน่งของน ้าหนักจ านวนมากยา้ยมากดทบั โดยสว่นมากใตพ้ื้น

น ้าของ Fjord จะต ่ากวา่ระดบัพ้ืนทะเลท่ีติดกนั ตวัอยา่งเชน่ Sognefjord ในนอร์เวยมี์ความลึกสุด

ต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลอยูท่ี่ 1,308 เมตร หรือ 4,265 ฟตุ เลยทีเดียว  

15.00 น. จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มือง “เกียโล” (Geilo) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) หน่ึงในเมืองสกีรีสอรท์ ยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์ต ัง้อยู ่

บนเขาทา่มกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโลเป็นสกีรีสอร์ทท่ีพรอ้มสรรพส าหรับการเลน่

สกี ซ่ึงในชว่งฤดูหนาวจะเต็มไปดว้ยผูค้นท่ีรักการเลน่สกี ส่วนในฤดูรอ้นจะกลายเป็นท่ีรวมของ     

นักทอ่งเท่ียวผูช่ี้นชมความบริสุทธิของธรรมชาติ กลุม่นักเดินขา้มเขา กลุม่นักตกปลา และกิจกรรม  

กลางแจง้ตา่ง ๆ  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั USTEDALEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

วนัท่ี 6  เกียโล  – กรุงออสโล – สวนประติมากรรมวิเกลนัด ์- ล่องส าราญ DFDS 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่“กรุงออสโล” (Oslo) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   

3.45 ช ั่วโมง ) เมืองหลวงประเทศนอร์เวยเ์มืองท่ีรวยทะเลสาบและอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยผืน              

ป่าสีเขียว ตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอร์ด ออสโลเป็นเมืองหลวงท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองท่ีมีคา่

ครองชีพแพงท่ีสุดในโลก ระหวา่งเสน้ทางใหท้า่นไดส้มัผสัความอุดมของธรรมชาติทัง้สองขา้งทาง

ของเมืองออสโล 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร 

 น าคณะชม “กรุงออสโล” ชม สวนประติมากรรมวิเกลนัด ์(Vigeland Sculpture Park) ท่ี

ไดร้ับการยกยอ่งวา่มีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก World's Largest Sculpture Park ตัง้อยูใ่นตวัเมือง

หลวง ณ สวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีต ัง้ของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดง

ของทา่นช่ือ "โมโนลิท " (สูง17เมตร) แกะจากสลกัหินแกรนิตเพียงแทง่เดียวใชเ้วลาในการสรา้ง

รวม 22 ปี ไดเ้วลาน าทา่นสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS  

     
 

15.30 น. ออกเดินทางดว้ย เรือส าราญ DFDS สู่ เมืองโคเปนเฮเกน้ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ ภายในเรือ

ส าราญทา่นจะไดพ้บกบับรรยากาศน่าต่ืนเตน้ นอกจากน้ีทา่นจะไดพ้บกบักิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะไดท้ า

ใหท้า่นไดร้บัความเพลิดเพลินตลอดเวลาท่ีอยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิเชน่ ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจ

รักการเตน้ร าและแสงสี บาร์ ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการด่ืมรา้นสินคา้ปลอดภาษีซ่ึงทา่นจะสามารถ

เลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไมต่อ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ท่ีทา่นจะไดพ้บเป็น สินคา้ท่ีปลอดภาษี

เรียบรอ้ยแลว้ เชน่ น ้าหอมย่ีหอ้ดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney                    

และอ่ืนๆอีกมากมาย  



 

  
ค า่  บริการอาหารค า่แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

  พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ หอ้งพกัแบบ INSIDE พกัคู ่จากนั้นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

  กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

 

วนัท่ี 7  โคเปนเฮเกน้ – ช็อปป้ิงถนนสตรอยก ์- สนามบินสตอกโฮลม์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

10.00 น. เรือเทียบทา่ ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์   

  น าทา่นเท่ียวชมเมือง โคเปนเฮเกน้ ตัง้อยูบ่นชอ่งแคบระหวา่งทะเลเหนือและทะเลบอลติก                 

เเละดว้ยความท่ีตัง้อยูท่างเหนือก็ท าใหมี้อุณหภูมิท่ีต ่าเเละมีบรรยากาศท่ีหนาวเย็นอยา่งมาก เเละ

เป็นเมืองท่ีมนตเ์สน่หเ์หมือนคุณหลุดเขา้ไปในเทพนิยายเลยทีเดียว เพราะความเกา่เเกข่องอาคาร

บา้นเรือนในเขตเมืองเกา่นั้นตอ้งบอกวา่มีความ

สวยงาม เเละผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัตวั

เมืองใหม่ท่ีมีความทนัสมยัอยา่งมาก ชมและ

ถา่ยรูปกบั รูปป้ันนางเงือกนอ้ย (The Little 

Mermaid) เป็นนิยายของคุณ ฮนัส ์คริสเตียน 

แอนเดอร์เซน (Hans Christian Andersen) 

ท่ีดิสนียน์ าไปดดัแปลงเป็นภาพยนตร์การ์ตูน   

รูปปั้นท่ีอยูต่รงชายหาดน้ีไดร้บัการสัง่ใหส้รา้งในปี 1909 โดยลูกชายของผูก้อ่ต ัง้เบียร์ คารล์สเบิร์ก

หลงัจากดูบลัเลต่แ์ลว้ประทบัใจ ตอ่มาไดก้ลายเป็นสญัลกัษณอ์ยา่งหน่ึงของเมืองโคเปนเฮเกน 

  ช ม  น ้ า พุ เ ก ฟิ อ อ น  ( Gefion 

Springvandet) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรง

แปลกตา คลา้ยธารน ้าตกท่ีไหลริน ซ่ึงตัง้อยู ่

ดา้นหน้าทา่เรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต านาน

เลา่วา่ ราชินีเกฟิออนไดร้บัมอบหมายจากเทพ



 

เจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ใหก้อบกูช้าติบา้นเมือง พระนางจึงใหพ้ระโอรสทัง้ส่ีของพระองคแ์ปลงกายเป็น

พระโค เพ่ือชว่ยกนัไถพ้ืนดินจนกลายเป็นแผน่ดินเดนมาร์กในปัจจุบนั แลว้ชาวเดนนิชก็ไดส้รา้ง

อนุสาวรียข์องพระนางและพระโอรสทัง้ส่ีพระองคไ์วเ้พ่ือเป็นเกียรติและเพ่ือเป็นการระลึกถึง แต่

สถานท่ีแหง่น้ีมนัใหค้วามร่มร่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี  

  ผ่านชม พระราชวังอมาเ ลียนบอร์ก 

(Amalienborg Palace) เป็นพระราชวงัฤดู

หนาวของราชวงศเ์ดนมาร์ก ตัง้อยูริ่มน ้าทาง

เหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สรา้งข้ึนเม่ือ

กลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการ

ครบรอบ 300 ปีของราชวงศโ์อลเดนบวร์ก 

และใช เ้ ป็น ท่ีพ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 

ครอบครวั และยงัเปิดเป็นพิพิธภณัฑข์นาดเล็ก

จดัแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองประดบัอญัมณี ส่ิงประดิษฐอ่ื์นๆ และเอกสาร

ทางประวติัศาสตร์ ท่ีมีการเก็บรวบรวมในชว่งเวลา 400 ปี และยงัมีรูปปั้นขนาดใหญข่องพระเจา้  

เฟรเดอริกท่ี 5 ซ่ึงตัง้อยูร่ะหวา่งพระราชวงัทัง้ 4 หลงั ชม ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตทา่เรือ

อนัเกา่แกข่องโคเปนเฮเกน ตัง้อยูริ่มฝั่งตะวนัออกของตวัเมือง ตามประวติัไดก้ลา่วไวว้า่ พระเจา้

เฟร  เดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่งใหส้รา้งทา่เรือใกล ้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพ่ือใหส้ะดวกงา่ยตอ่การขนยา้ย

สินคา้  และใชเ้ป็นทา่เรือพาณิชยส์ าหรบัเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบทา่ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 ทา่นเดินทางสู ่ถนน สตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก

เร่ิมจาก ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าวา่ “สตรอยกเ์ยท” 

ไดถู้กตัง้เป็นช่ือเลน่ของถนนคนเดินแห่งน้ี ซ่ึงแปลวา่ การเดินเลน่ โดยใชต้ ัง้แตยุ่คศตวรรษท่ี 18 

เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนั คือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet 

และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอด

รถยนตต์ ัง้แตปี่ 1962 แตใ่นชว่งแรก เจา้ของกิจการหลายรายไมเ่ห็นดว้ยกบัการปิดถนน เพราะ

เกรงจะเป็นผลเสียตอ่ธุรกิจ แตท่ าใหทุ้กวนัน้ีผูค้นไดเ้ดินอยา่งสนุกและสะดวกสบาย ท่ีน่ีคึกคกัไป

ดว้ยผูค้นประมาณแสน  คนตอ่วนั เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีคุณภาพ มีตัง้แตสิ่นคา้ราคาถูกไป

จนถึงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก อาทิ หลุยสวิ์ตตอง , ชาแนล , รา้นนาฬิกาหรูแบ

รนดด์งัจากสวิสฯ , พอร์ซเลน เป็นตน้ มีรา้นอาหารมากมาย แถมยงัมีนักดนตรีริมทางท่ีมาชว่ย

บรรเลงเพลงใหค้วามบนัเทิงระหวา่งเดินเลน่ นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดร้ับการขนานนามจาก

คนทัว่โลกวา่เป็นเมืองจกัรยาน ประชากรเกินคร่ึงใชจ้กัรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เหตุผล

ส าคญัคือรัฐบาลสง่เสริมใหป้ระชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์ท่ี



 

สรา้งมลพิษแกส่ิ่งแวดลอ้ม จึงออกแบบผงัเมือง เพ่ือรองรับนักปั่นและคนเดินเทา้ ใหไ้ดร้ับความ

สะดวกและปลอดภยัมากท่ีสุด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือความต่อเน่ืองของการช็อปป้ิง   

18.00 น. น าคณะเดินทางสู ่สนามบินสตอกโฮลม์ เพ่ือท าการเช็คอิน 

22.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 164 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

วนัท่ี 8  สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตารแ์อร์เวย์ โดยเท่ียวบิน                    

QR 832 

17.45 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 



 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินการ์ตาร์ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ท่ีพกัระดบั 3 - 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณี

ท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

 คา่เรือส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบ INSIDE ตอ่ทา่น (ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการอพัเกรดเป็น Window Side จา่ย

เพ่ิม 2000 บาทตอ่ทา่น) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีกรุป๊ส่วนตวัตอ้งการใบเสร็จ) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การแกไ้ขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า (สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)  

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 22 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป 

 ค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่าน ตลอดทริ 

การช าระเงิน  

 ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ 3,500 

บาท พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง(ภายใน 24 ชัว่โมง  หลงัการจอง)  

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

 หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัการยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

หมายเหตุ 

•  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซ่ึงในกรณี

น้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

•  บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

•  ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่

น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

•  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

 



 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ (นอรเ์วย)์ 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ  

ณ ศูนยร์บัค ารอ้งย่ืนวีซ่า ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย  

(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรด

สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

    ( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 

1.  หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ ากว่า 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมี

พาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การ

อนุมติัวีซา่ ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 

6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส 

พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 18 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา 

     - หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ า เภอตน้สงักดัพรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)     

      - กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็น

ผูมี้อ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็น

ภาษาองักฤษ)     

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทั ท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจาก

นั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้

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

- กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง ท่ีค ัดไวไ้ม่เกิน 3 เดือน                           

พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ , จดหมายช้ีแจงเกษียณอายุภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุช ัน้ปีท่ี

ศึกษา เป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นแมค่า้ ท าธุรกิจสว่นตวั ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานการเงิน  



 

    6.1 กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง STATEMENT บญัชีออมทรัพย ์ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 

เดือน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอนกอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไม่

เกิน 30 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ , หนงัสือรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกด                

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร) 

    6.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ตอ้งท า BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสือ

อกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร)ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของ

บญัชี (บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชี

ออกคา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณาย่ืนขอจากธนาคาร

ลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ตอ้งท าหนงัสือรบัรองค่าใชจ่้าย

ท่ีมีการช้ีแจงความสมัพนัธอี์กหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

7.  กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เท่านั้น                            

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

8.  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอ

ย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัท

ฯ          ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ 

จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง

บริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน

นามของบริษทัฯ  

10.  เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดย

ทัง้หมด 

11.  การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการ

ข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

ในการจองคิวย่ืนวีซา่ไมส่ามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิว

ทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการเล่ือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยูก่บัศูนยร์บัย่ืน) 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซา่เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น และทางบริษทัไมมี่นโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 



 

แบบฟอรม์ยืน่วีซ่าประเทศเชงเกน้ (นอรเ์วย)์ 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………......... 

นามสกุล[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….... 

นามสกุลตอนเกิด[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………….... 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..... 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.)เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจาปัจจุบนั……………………………………………….……........... 

ท่ีอยูป่ัจจุบนัท่ีสามารถติดตอ่ได ้ 

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

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

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

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………Email…………………………………………………....... 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู ่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว…์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………….................................…………………................... 

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท างานหรือสถานศึกษา................................................................................................. ................................... 

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

ต าแหน่งงาน .......................................................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน..................................................... ................................ 

รายไดต้อ่เดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. ............ 

แหลง่ท่ีมา................................................................................................................ ............................................... 

สถานภาพ  โสด   แตง่งาน  แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)  หมา้ย  หยา่ 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา............................................................................................................................. ..................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา..................................................................................... ......................................................... 

จ านวนพ่ีนอ้ง......................................................................  

1...................................................................................... 2................................ ................................................ 

3...................................................................................... 4.................................... ............................................ 

 

 



 

ช่ือ-นามสกุล  คูส่มรส ............................................................................................................................ ............ 

วนัเกิด คูส่มรส.............................................................................................................. .......................................... 

จงัหวดัท่ีเกิดของคูส่มรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส.............................................................. 

วนัท่ีจดทะเบียน..............................................................วนัท่ีหยา่........................................................................... .. 

จ านวนบุตร......................................................................  

1...................................................................................... 2.................................... ............................................ 

3..................................................................................... . 4................................................................................  

 

วีซา่เชงเกน้ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี....................................................... .................... 

 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

ไมเ่คย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)..................................................................................................................... 

 

ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)....................................................................................................... ..................... 

 

ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซา่เอง      

มีผูอ่ื้นออกให ้ โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................... 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมมี่สว่นเกี่ ยวขอ้งใดๆ 

ทัง้ส้ินทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


