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รหสัโปรแกรม : 18118 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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วนัแรก เช็คอนิ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
22.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

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

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปป้ันนางเงือกน้อย • น า้พเุกฟิออน • พระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก •            

ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือส าราญ DFDS  (-/กลางวนั/เยน็) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกน 
โดยเท่ียวบินท่ี TG950 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 50 นาท ี** 

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี 

จากนั้น น าท่านชม รูปป้ันนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นของขวญัแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้
ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต ์เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก 
จึงว่าจา้งศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาป้ันรูปเงือกนอ้ยน้ี โดยน าแบบใบหนา้มาจากนกัเตน้บลัเลต์
ช่ือ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเองและท่ีน่ีไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์
ท่ีส าคญัของเมือง  



BT-SNV002_TG-APR-OCT20 

 

ที่น่ีเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมา

เทีย่ว เพือ่เกบ็ภาพคู่กบัรูปป้ัน The Little Mermaid และถ้าเรามาถงึโคเปนเฮเกนทัง้ทกีห้็ามพลาดเลยนะคะ 
น ้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปป้ันของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนท่ีก าลงัลากจูงววักระทิง 4 ตวั ท่ีมี
ความเช่ือวา่ เทพีนอร์ดิกเกฟิออนท าการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนัน่เอง  
น าท่านถ่ายรูปกบัพระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวงัฤดูหนาวของ
ราชวงศเ์ดนมาร์ก ตั้งอยูริ่มน ้าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างข้ึนเม่ือกลางศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว ภายในจดั
แสดงส่ิงของล ้าค่าต่างต่างมากมาย อาทิ เช่น เคร่ืองเพชรมหามงกุฎ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝ่ังตะวนัออกของตวัเมือง ตาม

ประวติัไดก้ล่าวไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการ

ขนยา้ยสินคา้ และใช้เป็นท่าเรือพาณิชยส์ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวนัอากาศดีๆ ถือเป็นศูนยร์วม

ของนกัท่องเท่ียว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้น ให้ท่านไดอ้ิสระชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในโลก ร้านบนถนนช้อปป้ิงสาย

หลกัของเมืองนั้นเตม็ไปดว้ยแบรนด์ดงัท่ีเราคุน้เคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ท่ีไม่วา่

ใครจะเขา้มาแลว้ก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตวัเองไม่ให้เดินเขา้ไปซ ้ าได ้แต่ท่ีน่าสนใจมากกวา่คือร้านของ

แบรนดดี์ไซเนอร์ทอ้งถ่ินช่ือดงั อยา่ง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณน้ีเช่นกนั 
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*** ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นอกีประเทศทีเ่ป็นสวรรค์ของนักช้อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundได้เยอะ สามารถได้เงินคืนราวๆ 

18-19% ของราคาสินค้าทีซ้ื่อ (แต่ต้องซ้ืออย่างน้อย 300 DKK ภายในวนัเดียวกนัและร้านเดียวกนั)*** 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อท าการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับคา้ง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร 

สปา การแสดงโชว ์และอ่ืนๆ 
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19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์เมนูซีฟู๊ดและอ่ืนๆอกีมากมาย  

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ดทางเรือจะจัดเตรียมเมนูอาหารขึน้อยู่แต่ละฤดูกาล*** 

ทีพ่กั  DFDS Scandinavian Seaways ห้องพกัแบบปกติ (INSIDE CABIN, BUNK BEDS) หรือเทยีบเท่า 

***ในกรณลีูกค้าต้องการอพัเกรดเป็นห้องแบบมีหน้าต่าง (SEASIADE CABIN) เพิม่ท่านละ 3,000 บาท โดยท า

การเช็คกบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ังหน่ึงในการตรวจสอบห้องว่าง*** 

วนัทีส่าม ออสโล • เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมืองกู๊ดวาเก้น • เบอร์เกน   

                                                                                                                                                                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์

เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงท่ีเป็น

ปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

เดินทางจากเมืองกอล ไปยงัเมืองฟลอม(FLAM) น าท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวย ์มี

ความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะ

แผ่นดินของธารน ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ระหว่างทางล่องเรือนั้นเราจะไดพ้บกบัหมู่บา้นเล็กๆ หลายหมู่บา้น 

ดา้นขา้งมีภูเขา จะมีน ้าตกเล็กๆท่ีไหลมาจากหนา้ผาใหเ้ราเห็นเร่ือยๆ โดยเรือจะเร่ิมออกจากเมืองฟลอมไปถึงยงัท่าท่ี

เมืองกู๊ดวาเกน้ 
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การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen   น้ันถือว่าเป็นทริปที่ห้ามพลาด เพราะเป็นการ

ล่องเรือชมฟยอร์ดทีส่วยมากๆ ถ้าใครทีช่อบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือน้ีถอืว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง เป็นเมืองท่าโบราณ 

เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของนอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของอาคารต่างๆ ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์ว้

เป็นอยา่งดีตั้งเเต่สมยัศตวรรษท่ี 18 โดยไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมืองเเห่งเจด็ขนุเขาของนอร์เวย ์

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั  MAGIC HOTEL SOLHEIMSVIKEN หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
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วนัทีส่ี่ สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกนิ • มาร์เกต็สแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นั่งรถไฟ

ฟลอมสบานา • GEILO  (เช้า/-/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื่อข้ึนไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองเบอร์

เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดท่ีสวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที 

 
น าท่านเดิมชมยา่นชุมชนไมเ้ก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf  เป็นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์

เกน ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงความส าคญัของเมืองในฐานะส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิการคา้ของสันนิบาตฮนัเซียติก 

ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 จนถึงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 เคยเกิดเพลิงไหมเ้ผาท าลายบา้นไมอ้นัสวยงามของบริก

เกิน มาแลว้หลายคร้ัง  
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มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ท่ีปลาย

ตะวนัออกเฉียงใต้ของท่าเรือหลักท่ีสวยงามของเมือง 

Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานท่ีท่ี

ชาวประมงพื้นบา้นจบัสัตวน์ ้ าไดทุ้กเช้า มีสินคา้อาหาร

ทะเลสดสดวางขายอยูม่ากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายุ

มากกวา่ 700 ปี  

 

เทีย่ง อิสระอาหารเที่ยง ณ ตลาดปลาเบอร์เกน MARKET 

SQUARE 



BT-SNV002_TG-APR-OCT20 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองวอส (VOSS) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง 

 
ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1864 มีอายุกว่า 150 ปี โดยคนในตระกูล 

Fleischer สืบต่อกนัมาไดก้ว่า 5 รุ่นชั่วคนแล้ว ไม่ไดเ้ปล่ียนมือให้เจา้ของอ่ืนคนนอก เป็นหน่ึงโรงแรมในกลุ่ม 

Historical Hotel  

  โรงแรมน้ีมีหลักฐานหน่ึงทีค่นไทยทีแ่วะผ่านมาเมืองน้ีเข้ามาชมน่ันคือ ลายพระหัตถ์ของ ร.5 พร้อมคณะผู้ติดตาม ใน

คร้ังการเสด็จประพาสยโุรปเมื่อปี ค.ศ. 1907 แล้วมาประทับที่โรงแรมน้ีเมื่อวันที่ 22 July 1907 โดยลายพระหัตถ์ทางโรงแรมน้ีได้ท า

ใส่กรอบแขวนไว้บนผนังบริเวณด้านหลังของ Reception มีลายพระหัตถ์ของ ร.5 ข้อความว่า “Chulalongkorn R, King of Siam, 

Bangkok” รวมถงึคณะผู้ติดตาม  
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พาท่านข้ึนรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL ให้ท่านไดช้มบรรยากาศความงามของธรรมชาติ และท่ี

พลาดไม่ได ้หลงัจากนั้นน าท่านน่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หน่ึงใน

เส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชนัท่ีสุดในโลก รวมระยะทางกวา่ 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์ดาลเพียง 55 

นาที มีร์ดาลเป็นศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด 

Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ท่ีคุณจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของ

ธารน ้าแขง็ปกคลุมเหนือพื้นดิน เส้นทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น ้ า รถไฟจะจอด

ใหท้่านไดถ่้ายภาพกบั น ้าตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟ

ยอร์ดท่ีมีอยูม่ากมาย สุดปลายทางท่ีมีร์ดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น น าท่านนัง่รถโคชเดินทางสู่เมืองเกลโล (GEILO) โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ช่ัวโมง 
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เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  USTEDALEN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัทีห้่า เกลโล • เมืองออสโล • สวนประตมิากรรมวกิเกอร์แลนด์ • พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ • เมืองคาลสตทั  

                                                                                                                                      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 222 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงท่ีสุดในโลกส าหรับชาวต่างชาติ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยาน Frogner เป็นสวน
ประติมากรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดดเด่นไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหินและรูปหล่อส าริดจ านวนมากกว่า 200 
ช้ินงาน ท่ีน่าท่ึงคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความ
ทุ่มเทของตวัศิลปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 

 
 

จากนั้น น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้างจากไม ้
ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือใน
ชีวติประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี 

                                             หน่ึงในไฮไลท์ของการเท่ียวออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานท่ีจัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาของหน่ึงในพาหนะชิ้นส าคัญท่ีสุดของโลก 
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เดินทางสู่ เมืองคาลสตัท (KARLSTAD) 218 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองเล็กท่ีสวยงามริมทะเลสาบ อยู่

ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหวา่งสอง
เมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษตัริยค์าร์ลท่ี 9 (KARL IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์
KARL-STAD ท่ีน่ีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างข้ึนเม่ือปี 1730, จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และ
สะพานหิน 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั  SCANDIC KLARALVEN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
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วนัทีห่ก  กรุงสตอ็กโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • พพิธิภัณฑ์เรือวาซา • แกมล่าสแตน  (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลก เมืองหลวงของประเทศ

สวเีดน  โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลทิศตะวนัออกของประเทศสวเีดน มีประชากร

ในเขตเทศบาลสต็อกโฮลม์ 909,000 คน ถา้นบัเขตท่ีอยูอ่าศยัโดยรอบทั้งหมดจะมีประชากรประมาณ 2.2 ลา้นคน 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากน้ัน น าท่านเข้าชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาวา่การเมืองสตอกโฮล์ม ใชเ้วลา

สร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุง
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หลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียง

รับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

 
จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์เ รือวาซา  (Vasa) เ ป็นเ รือท่ี ถูกกู้ ข้ึนมาใน

ศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือไวไ้ด้

กวา่ 95 เปอร์เซ็นตแ์ละตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบั

ร้อยช้ิน เรือ Vasa เป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เรือล าน้ีถูกจดัแสดง

ไวใ้นพิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงเรือล าน้ีในเมืองสตอกโฮล์ม 

ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซาซ่ึงคุณสามารถรับชมได ้16 ภาษา 
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อิสระชอปป้ิงยา่นแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นยา่นเมืองเก่าท่ีอยูม่าตั้งแต่ศตวรรษท่ี 

13 เป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีผูม้าเยือน Stockholm ก็มกัจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลวา่ เมืองเก่า ท่ีน่ีมีมา

ตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนท่ีเก่าแก่และล ้ าค่าทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุดในเมืองเลยทีเดียว

ผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั  

***สถานทีช่อปป้ิงในยุโรปบางแห่งจะปิดวนัอาทติย์ถ้าท่านต้องการชอปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม กรุณาเช็ควนัเดินทางของท่านก่อน

ตัดสินใจซ้ือโปรแกรมทวัร์คับ*** 

 
เยน็  อสิระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง 

ทีพ่กั  COMFORT HOTEL ARLANDAR AIRPORT หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
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วนัทีเ่จด็ กรุงสตอ็กโฮล์ม • ถ่ายภาพรูปกบัมงกฎุสีทอง  • สนามบิน                                                           (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุง

สตอกโฮล์ม โดยเช่ือมต่อจาก Blasieholmen มายงัเกาะ Skeppsholmen ตวัสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร และ

กวา้ง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมกัจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพเป็นท่ี

ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลงั  

 
10.30 น. ไดเ้วลำอนัสมควร เดินทำงเขำ้สู่ท่ำอำกำศยำนสตอกโฮลม์-อำร์ลนัดำ ใหท้่ำนท ำกำรคืนภำษี TAX REFUND 

14.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เทีย่วบินที ่TG 961 

วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ                                                                                                  (เช้า/-/-) 

05.50 น.  เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจมิรู้ลืม  

........................................................................................................................ 
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หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ
เหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะ
เป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว  

ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 8 วนั 5 คืน เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวเีดน 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ พกักบั
ผู้ใหญ่2ท่าน 
(เตยีงเสริม)  
ท่านละ) 

เดก็อายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ พกักบั
ผู้ใหญ่2ท่าน 
(ไม่มเีตยีง)  
ท่านละ 

พกัเดีย่ว 

07 เม.ย. 63 14 เม.ย. 63 TG950/TG961 73,900 73,500 72,900 12,000 

29 เม.ย. 63 06 พ.ค. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

03 ม.ิย. 63 10 ม.ิย. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

03 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 TG950/TG961 67,900 67,500 66,900 12,000 

24 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 TG950/TG961 67,900 67,500 66,900 12,000 

18 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

09 ต.ค. 63 16 ต.ค. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

23 ต.ค. 63 30 ต.ค. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 
ช้ันธุรกจิ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิม่เงนิจากราคาเดมิ ***กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณลูีกค้ามตีัว๋แล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 25,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai 

Airway(TG)  

 ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 

 ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการวนัละ 1 ขวด 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
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 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทย 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน  2,000,000 บาท 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ 
,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีา 4,000 บาท 

 ค่าทปิไกด์ คนขับรถ  หัวหน้าทวัร์   รวมทั้งทริป  8 วนั   80 EURO/ท่าน 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 60 วนั) 
3. กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด
เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 45 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
    กรณยีกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 
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 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด
เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 

4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทาง 
ได้ตามความเป็นจริง 

5.กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่ 
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
6.หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอย่ืนวซ่ีา ประเทศนอร์เวย์
ส่งกลบัมา เพ่ือกรอกข้อมูลขอคิวในการย่ืนวซ่ีา ประเทศ นอร์เวย์ 
 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน า

ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม  
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Double

อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
 โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
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 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว 
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎเิส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจงึ

มัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง**          
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                              เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศนอร์เวย์) 
ย่ืนวซ่ีาเดีย่วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8 ) 

 
 

ในการย่ืนวซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 
 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่ม

เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  

***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน า้เงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณทีีถื่อพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางทีถื่อพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 
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  รูปถ่ายสีหนา้ตรง

ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ  

(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือ เคร่ืองประดบั ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 
 

 

             กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 
 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 15 วนั ) ก่อนวนัยืน่     

 วซ่ีา   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกบัพาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รูปถ่าย 
 

3. หลกัฐานการเงิน 
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ส าคญัมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด 
 

 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 
 

-  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

 
 กรณีทีม่ีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี ้ 

 
- ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  
พร้อมเอกสารแสดงความสัมพนัธ์   เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
-    หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน   
รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกบัพาสปอร์ต 
-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกบัพาสปอร์ต 

 

 

 
 

 เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

 เจ้าของกจิการทีไ่ม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่าย
ร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

4. หลกัฐานการท างาน 
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 พนักงานทัว่ไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวนัลาและ
ประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 
 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 
 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 
     

 

 หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา  

 ในกรณีทีเ่ดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวซ่ีาอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดาหรือ

มารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วซ่ีา Schengen ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่ไป

พร้อมกนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได ้

 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
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*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

 กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูต
ดว้ย ทั้งสองท่าน  

 ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทั

เป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศนอร์เวย์   (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศนอร์เวย์ 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
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2.1 ช่ือ-นามสกุลบุตร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนท่ี 1 ช่ือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

      บุตรคนท่ี 2 ช่ือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

บุตรคนท่ี 3 ช่ือ    นามสกุล     

             วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

 2.2 ช่ือ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, นอ้ง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

      พี่, นอ้ง ท่ี 1 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พี่, นอ้ง ท่ี 2 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พี่, นอ้ง ท่ี 3 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      
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3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัท่ีออกวซ่ีา และวนัท่ีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   
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