รหัสโปรแกรม : 17134 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE
สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2563
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม | รถไฟสายโรแมนติกฟลัม | กรุงออสโล
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด | ถ่ายรูปกับเงือกน้อย | ล่องเรือสาราญ DFDS

ราคาแนะนาเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
วันที่ 3. สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล
วันที่ 4. ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เกน
วันที่ 5. เบอร์เกน – ท่าเรือเก่า – อุลวิค
วันที่ 6. อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
วันที่ 7. เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
วันที่ 8. โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้ เมอร์เมด – นา้ พุแห่งราชินีเกฟิ ออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 9. ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
วันที่ 10. ดูไบ - กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

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

2

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3ARN-EK002]

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุ ง
สต็อกโฮล์ม

01.05 น.

ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385
** คณะเดินทางวันที่ 03-12 เม.ย.63 / 10-19 เม.ย.63 / 22 เม.ย.-01 พ.ค.63 / 04-13 พ.ค.63 และ 20-29 พ.ค.63
ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. **
** คณะเดินทางวันที่ 01-10 มิ.ย.63 และ 16-25 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น.
**

05.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

08.30 น.

ออกเดินทางต่อสู่กรุงสต็อกโฮล์ม โดยสายการบินการเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 157
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 03 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงสต็อกโฮล์ม เวลา
13.10 น. **
ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 08 มีนาคม 2563) นาท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านชมกรุ งสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศ
สวีเดน (Sweden) เป็ นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รบั ขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก
ประกอบด้วยเกาะใหญ่นอ้ ย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake
Malaren) ทาให้ส ต็อกโฮล์มเป็ นเมื องหลวงที่สวยที่สุดแห่ง หนึ่งของโลก กรุ ง สต็ อกโฮล์ม งดงามแปลกตาใน
บรรยากาศรอบๆเมืองที่ตงั้ อยูบ่ นพืน้ นา้ มีสถานที่สาคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่ง
เมื อง,พระราชวังหลวงและพิธี เ ปลี่ ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรสั กว้าง เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเข้า ชม
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็ นเรือที่ถกู กูข้ นึ ้ มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ ส่วนเดิม
ของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเด่นและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่
เกี่ยวข้องกับเรือลานี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ ึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก
ที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย และจากนัน้ นาท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุ งสต็อกโฮล์ม (City Hall)
ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้าน
ก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมี
พิธีเลีย้ งรับรองผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล (Nobel Prize) นาท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็ นบริเวณที่ตงั้
ของพระราชวังหลวงให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึก (กรณีพิพิธภัณฑ์เรือวาซา ไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษั ทขอ
สงวนสิทธิ์คืนเงินท่านละ 500 บาท)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

12.15 น.

ค่า

3

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3ARN-EK002]

่ ัก
ทีพ

เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม SCANDIC TALK หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็ อกโฮล์ม ของ
ประเทศสวี เดนและเมื องออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้ สร้างเมืองโดย
กษัตริยค์ าร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่น่ีมีโบสถ์ใหญ่
ของเมือง สร้างขึน้ เมื่อปี 1730, จัตรุ สั ใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาจังหวัด และสะพานหิน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ออกเดินทางสู่กรุ งออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงที่มีคา่ ครองชีพสูงที่สุดในโลก
แทนที่โตเกียว ออสโลตัง้ อยูข่ อบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลก
ใหม่ ซึ่งเป็ นธรรมชาติท่ีอดุ มสมบูรณ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
่ี ัก โรงแรม RADISSON BLU OSLO ALNA หรือเทียบเท่า
เข้าสู่ทพ

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เกน
เช้า

กลางวัน

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแห่งสกี รีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ท่ีมี
ชื่อเสียงของนอร์เวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3ARN-EK002]

บ่าย
ค่า
่ ัก
ทีพ

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน (Bergen) เมืองเบอร์เก้นเมืองในฝั นที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่สาคัญของ
นอร์เวย์มาตัง้ แต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้ อ้ มรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทา่ เรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม SCANDIC NEPTUN หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เบอร์เกน – ท่าเรือเก่า – อุลวิค
เช้า

กลางวัน
บ่าย
ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 6
เช้า

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินเล่นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เกน (Bryggen) ที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนโดยยูเนสโก (UNESCO's
World Heritage) ให้เป็ นมรดกโลก มีอาคารไม้แบบโบราณจานวน 58 หลัง เป็ นสถานที่ท่ีหลงเหลือจากหนึ่งใน
ท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ ของยุโรปเหนือ ท่าเรือของ Bergen ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อประมาณ พ.ศ. 1643-1652
โดย King Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขุนนางชาวนอร์เวย์ท่ีถือสิทธิผกู ขาดการค้าปลา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆตัง้ อยูร่ มิ ฮาร์ดแดงเกอร์ฟยอร์ดอันงดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม PARK VOSSEVANGEN หรือเทียบเท่า

อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล –
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม -ไมดรัล (The World
famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train Journey in The World นับเป็ นเส้นทางรถไฟ
สายที่โรแมนติกที่สดุ ในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ท่ีเจาะทะลุภเู ขา ผ่านทะเลสาบ แม่นา้ และนา้ ตกเหนือคณานับที่เกิด
จากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้ อยู่บนความ
สูง 857 เมตร เหนื อระดับนา้ ทะเลใกล้กับ ฟยอร์ด Aurland ที่ มี ภูมิ ทัศน์ง ดงามสุดสายตา ที่ ท่านจะได้ช ม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารนา้ แข็งปกคลุมเหนือพืน้ ดิน
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

6

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวาน
เก้น (Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนีน้ อกจากจะได้รบั การจัดอันดับเป็ นมรดกโลกแล้ว ยังได้รบั การขนานนามว่าเป็ นฟ
ยอร์ดที่ยาวและลึกที่สดุ ในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รบั การยกย่องว่าสวยที่สดุ
คือ NARROW FJORD ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารนา้ ตกนับร้อยสาย สาหรับฟยอร์ดนัน้
นับว่าเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารนา้ แข็งในยุคนา้ แข็งเมื่อหลายล้านปี
ก่อน ในโลกนีม้ ีไม่ก่ีประเทศที่มีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดที่ได้ช่ือว่าสวยที่สดุ ในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งช่องฟ
ยอร์ดแห่งนีไ้ ด้ช่ือว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองกอล (Gol)

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม STOREFJELL RESORT หรือเทียบเท่า
(เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป)

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3ARN-EK002]

วันที่ 7 เมืองกอล – กรุ งออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุ งออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ใ นการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้
คนรุน่ หลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็ นที่ตงั้ ของรูปแกะสลักชิน้ โบว์แดงของท่าน
ชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนัน้ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ของฝาก และช้อป
ปิ ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายช้อปปิ ้งที่มีชีวิตชีวา และ มีช่ือเสียงที่สดุ แห่ง
หนึ่งของออสโล มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี ้ ให้เวลาท่านได้ อิสระเลื อกซือ้ สินค้าตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
กรณีถา้ ยังพอมีเวลาเหลือก่อนไปท่าเรือจะนาท่านถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วย
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้ อยู่บริเวณริมแม่นา้ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม
ริมออสโลฟยอร์ด อีกทัง้ โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่ง
ของออสโลให้เกิดเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสูท่ า่ เรือเพื่อลงเรือสาราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้า
ปลอดภาษี ,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวก
ของท่าน)

16.30 น.
ค่า
่ ัก
ทีพ
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ออกเดินทางสูก่ รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)
รับประทานอาหารค่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือ
พักค้างคืนบนเรือสาราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีที่
ห้องพัก Sea view cabin มีจานวนห้องทีไ่ ม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่าย
ให้ท่านล่ะ 700 บาท)
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วันที่ 8
เช้า

โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้ เมอร์เมด – นา้ พุแห่งราชินีเกฟิ ออน –
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางถึงกรุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นาท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน
แวะถ่ายรู ปคู่กับเงือกน้อย (Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กนั เป็ นย่า นท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินค้า
และเรือสาราญเทียบท่าอยู่ ชมน้าพุแห่งราชินีเกฟิ ออน (Gefion Fountain) มีตานานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผูท้ รง
อิทธิ ฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกูช้ าติ โดยพระราชินีเกฟิ ออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็ นโคเพื่อไถพืน้ ดิน
ขึน้ มาจากใต้นา้ ให้เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี ้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

นาเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์
แห่งเดนมาร์กนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ย นทหารยามหน้าวังทุกวันตอน
เที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ท่ีน่ี จากนัน้ ให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตฮี้ อลล์ (City Hall) จุด
ถ่ายรู ปสวยงามประจาเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครืน้ ของใจกลางเมือง ช้อปปิ ้งสินค้าย่าน
ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ ้ง ที่ยาวที่สดุ ในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้ สุดที่ Kongens
Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,
Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

ค่า
่ ัก
ทีพ

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม ZLEEP COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็ นปราสาทที่สร้างขึน้ ใน
สมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของ
ภายนอกแล้วภายในปราสาทแห่งนีย้ งั เป็ นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดน
มาร์คตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อีกด้วย
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14.20 น.
23.45 น.

ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 152
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 03 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 15.35 น. และถึงดูไบ เวลา 23.55 น.
**
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 10 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
จ03.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 376
** คณะเดินทางวันที่ 03-12 เม.ย.63 / 22 เม.ย.-01 พ.ค.63 / 04-13 พ.ค.63 และ 20-29 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา
03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. **
** คณะเดินทางวันที่ 01-10 มิ.ย.63 และ 16-25 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15
น. **
** คณะเดินทางวันที่ 10-19 เม.ย. 63 ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ EK384 ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 12.15 น. **
12.35 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************************************************
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ราคาแนะนาเพียง
3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE
สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

03 – 12 เม.ย. 63
10 – 19 เม.ย. 63
22 เม.ย.-01 พ.ค. 63
04 – 13 พ.ค. 63
20 – 29 พ.ค. 63
01 – 10 มิ.ย. 63
16 – 25 มิ.ย. 63

69,900.79,900.69,900.67,900.67,900.67,900.67,900.-

69,900.79,900.69,900.67,900.67,900.67,900.67,900.-

69,900.79,900.69,900.67,900.67,900.67,900.67,900.-

ไม่รวมตั๋ว พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ
ท่านละ
49,100.51,100.49,100.47,100.47,100.47,100.47,100.-

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

10

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
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เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

8.

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (ผู้ย่ืนวีซ่าต้องชาระเงินพร้อมเงินมัดจาค่าทัวร์ เป็ นจานวนเงิน
โดยประมาณ 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (18 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
2. กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
1.
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5.

6.

ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000-5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใ บรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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9.

กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพัก ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (นอร์เวย์)
เอกสารประกอบการขอวีซา
ั้ 8) ***
่ เดีย
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
1. หน ังสอ
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณี ทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
น ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบท ันที เพราะ
การยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูต
้ วมไปถึง ผู เ้ ดิน ทางทีถ
อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร
่ อ
ื พาสปอร์ต
ต่างชาติดว้ ย***

ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลัง
ขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
ใสค
้ า
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝาก
หรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญช ี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน
ี ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชต
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT
ี้ จง
พร ้อมทาจดหมายชแ
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชม
ใหม่)
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.1.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ สว่ นตัวของผู ้รับรองค่าใชจ่้ ายให ้ ถ่ายสาเนา ย ้อนหลัง 6
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เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญช ี
ี ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชต
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้
ี้ จง
ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชแ
ื รับรองค่าใชจ่้ ายทีม
ี้ จงความสม
ั พันธ์อก
3.1.2. ต ้องทาหนังสอ
่ ก
ี ารชแ
ี หนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
หุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

่ื -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชอ
ื่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนั บจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชอ
ื่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนั งสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนังสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
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แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
***กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน

7. ท่า นไม่จ าเป็ นต ้องเซ็ น รั บ รองส าเนาถู ก ต ้อง ให ้ท่ า นเซ็น เฉพาะ แบบฟอร์ม ใบค าร้อ งขอวีซ่า
เท่านน
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำประเทศนอร์เวย์
กรุณำกรอกแบบฟอร์มเป็ นภำษำอังกฤษ
้ อ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากทางเราจะใชข
้ มูลนีใ้ นการจองคิวน ัด
่ ตามมาทีห
หมายให้ท ่านก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั้
ท
่ ่านสง
่ ล ังจะต้อง
ตรงก ับข้อมูลทีท
่ า
่ นกรอกให้มาเท่านน)
ั้

ชื่ อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล.................................................................
นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลีย่ น ชื่ อ – สกุล) .......................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................................สถานทีเ่ กิด...........................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง................................................
วันทีอ่ อกหนังสื อเดินทาง.......................................... วันทีห่ มดอายุหนังสื อเดินทาง...................................
สถานภาพ*  โสด

19

 แต่ งงาน (ถ้ าแต่ งงานให้ ระบุด้านล่างด้ วย)

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3ARN-EK002]

 แต่ งงาน (ไม่ จดทะเบียน)  หม้ าย

 หย่ า

ใส่ ชื่อคู่สมรส คู่หย่ า หรื อสามีภรรยาทีเ่ สี ยชีวติ พร้ อมวันเดือนปี เกิดของเขา *
........................................................................................................................................................................
ใส่ วนั เดือนปี ทีส่ มรส (กรอกทุกกรณีแม้ ว่าจะหย่ าหรื อเป็ นหม้ าย) ..................................................................
ใส่ วนั เดือนปี ทีห่ ย่ า..........................................................................................................................................
ใส่ วนั เดือนปี ทีค่ ู่สมรสเสี ยชีวติ .......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ของท่ านทีส่ ามารถติดต่ อได้ ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์ (บ้ าน)................................................... มือถือ * ................................................
อาชีพ*

 เจ้ าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ  เกษียณอายุ  นักเรียน
 ว่ างงาน

 อื่นๆ(กรุณาระบุ)

ชื่ อบริษทั /ชื่ อโรงเรียน*.............................................................................................
ตาแหน่ ง..................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทที่ างาน*.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................
โทรศัพท์ (สานักงาน)...................................................... โทรสาร ................................................
อีเมล์ (สานักงาน)............................................................. อีเมล์ส่วนตัว ........................................................
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่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

ท่ านเคยได้ รับวีซ่าเข้ ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรื อไม่ *.......................................................
หากเคยมีวซี ่ าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้ วซี ่ าจากสถานทูตประเทศอะไร*.......................................................
วันทีเ่ คยเข้ าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *..........................................................................................
( ดูได้ จากตราประทับ ตม. ทีไ่ ด้ เข้ าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น )
วันทีส่ แกนลายนิว้ มือ ตอนยื่นวีซ่า *.............................................................................................................

ออกค่ าใช้ จ่ายเองหรื อไม่ .............หากให้ ท่านอื่นออกค่ าใช้ จ่ายให้ ต้องเป็ นผู้ทมี่ ีสายเลือดเดียวกัน
ท่ านใดออก (ชื่ อ-นามสกุล)..........................................................................................................................

21

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3ARN-EK002]

22

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3ARN-EK002]

