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Nice Scan 3 Caps 8 Days
เที่ยว 3 ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนื อ

สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน
สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัด-ออสโล-กอล-กุด๊ วานเก้น-ฟลัม-โคเปนเฮเก้น
พิเศษ !! ล่องเรือชมฟยอร์ด พร้อมล่องเรือสำรำญ DFDS
บินตรง...โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงสูด่ นิ แดนแห่งยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยำกำศทีง่ ดงำม สูดอำกำศอันแสนบริสทุ ธิ์ กับประเทศ
ในแถบสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์และเดนมำร์ก ชมควำมงดงำมของทัง้ 3 ประเทศ ดังนี้..
สต็อคโฮล์ม
คาร์ลสตัด

เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตัง้ อยู่รมิ ชำยฝั ง่ ทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รบั
ฉำยำว่ำ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่ งจำกเป็ นประเทศทีม่ เี กำะเล็กเกำะน้อย
เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิรน์ ทีม่ ชี อื ่ เสียงเมืองหนึง่ ของประเทศสวีเดน ซึง่ อยู่ระหว่างกรุงสต็อค
โฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์
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ออสโล

กุด๊ วานเก้น

ฟลัม

โคเปนเฮเก้น

นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงำมในเขตชำยฝั ง่ ทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
เกำะ 40 เกำะ เกำะใหญ่ทสี ่ ดุ ชือ่ มัลโมยำ เกำะเล็กเกำะน้อยทีม่ อี ยู่สวยงำมมำกและมีทะเลสำบ 343 แห่งซึง่
เป็ นแหล่งน้ ำจืดทีส่ ำคัญ
หมู่บำ้ นท่องเทีย่ วเล็กๆทีซ่ ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์ออ็ กฟยอร์ดำเน ฟยอร์ดทีม่ คี วำมยำวจำกมหำสมุทรเข้ำมำสู่
แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดแวนเก้นนัน้ เป็ นหมู่บำ้ นทีเล็
่ กนิดเดียว มีประชำกรอำศัยอยู่เพียงแค่
หลักร้อยคนเท่ำนัน้ แต่กลับกลำยเป็ นเป้ ำหมำยหลักทีน่ กั ท่องเทียวจะต้
่
องแวะลงเยีย่ มชมเป็ นจำนวนมำกใน
แต่ละปี
ดินแดนแห่งเขตชำยฝั ง่ ทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึง่ เป็ นลักษณะของกำรเกิดกำรกัดเซำะของน้ ำแข็งเมือ่
ครัง้ ทีบ่ ริเวณชำยฝั ง่ ทะเลเหล่ำนัน้ ยังเป็ นน้ ำแข็งอยู่เกิดกำรละลำย และกะเทำะจนมีลกั ษณะเว้ำแหว่งเข้ำมำ
ในแผ่นดินเป็ น ธรรมชำติทมีี ่ ควำมงดงำมเป็ นอย่ำงมำก
เมืองหลวงและเมืองชำยฝั ง่ ทะเลของประเทศเดนมำร์ก ตัง้ อยูช่ ำยฝั ง่ ตะวันออกของเกำะซีแลนด์

กาหนดการเดิ นทาง

19-26 มิ .ย./ 12-19 ก.ค./ 26 ก.ค.-02 ส.ค./11-18 ส.ค.2565
11-18 ก.ย./ 13-20 ต.ค./ 20-27 ต.ค.2565

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2-3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบิ น
ไทย เจ้ำหน้ ำที่คอยให้ควำมสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสำรและสัมภำระ
**กรณี ที่บำงท่ำนเดิ นทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือต่ำงจังหวัดกรุณำตรวจสอบเวลำกำรเดิ นทำงแต่ละ
กำหนดกำรเดิ นทำงอีกครังก่
้ อนทำกำรจองตั ๋วโดยสำรส่วนตัวของท่ำน เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์เป็ น
รำยกำรซีรี่สแ์ ละได้มีกำรดำเนิ นกำรไว้ล่วงหน้ ำหลำยเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกำล เวลำกำรเดิ นทำงอำจ
มีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันที ส่ อง

สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)-คาร์ลสตัด

01.10 น.
07.00 น.

นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG960
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นอำร์รนั ดำ กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังนำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำ
เมืองและตรวจรับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนเดินทำงสูใ่ จกลำงกรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวง
ของประเทศสวีเดน ซึง่ อยู่บนหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสำบมำลำร์ก่อกำเนิดนครอันงำมสง่ำ ริม
คลองมำกมำยจนได้รบั ฉำยำ” รำชินีแห่งทะเลบอลติค” นำท่ำนชมแกมล่ำสแตน Gamla Stan หรือเขต
เมืองเก่ำและชมศำลำว่ำกำรเมืองสต็อคโฮลม์ City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต็อกโฮลม์ ทีส่ ร้ำงเสร็จปี ค.ศ.
1923 และเป็ นโครงกำรก่อสร้ำงใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที่ 20 เป็ นทีท่ ำกำรของศำลำว่ำ
กำรเมืองและสถำนทีส่ ำหรับจัดงำนรับรำงวัลโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสำขำสันติภำพทีม่ ขี น้ึ ในออสโล) ตัว
ตึกก่อสร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 8 ล้ำนก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำทีม่ ลี วดลำยฝั งหิน
โมเสกกว่ำ 19 ล้ำนชิน้ ขัดผิวหน้ำเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 12 ปี ออกแบบ
โดยสถำปนิก Ragner Ostberg และศิลปิ นชัน้ นำในเวลำนัน้ จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือวำซำ
Vasa-Museum เรือรบโบรำณอำยุร่วม 400 ปี ทก่ี ษัตริยก์ ุสตำฟที่ 2 รับสังให้
่ สร้ำงเป็ นเรือรบใหญ่ทส่ี ดุ ใน
ยุโรปในสมัยนัน้ แต่เพียง 20 นำทีลงน้ำเรือวำซ่ำทีย่ งิ่ ใหญ่กจ็ มลงอยู่ใต้ทะเลมำกกว่ำ 300 ปี ถึงได้กขู้ น้ึ มำ
เนื่องจำกสำมำรถรักษำชิน้ ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่ำ 95% และตกแต่งประดับประดำด้วยรูปแกะสลักนับร้อย
ชิน้ เป็ นทรัพย์สมบัตทิ ำงศิลปะทีโ่ ดดเด่นโดยต้องนำชิน้ ส่วนหลำยล้ำนชิน้ ทีก่ ระจำยไปทัวท้
่ องน้ำแถบนัน้ มำ
ปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนำดยักษ์ถอื เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง

กลำงวัน
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บ่ำย

ค่ำ

นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองคำร์ลสตัด Karlstad (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชัวโมง)
่
ผ่ำนเส้นทำงถนน
Fjallgaten ถนนสำยทีม่ ชี ่อื เสียงของจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ของสต็อกโฮล์มเป็ นถนนเลียบชำยฝั ง่ ให้ท่ำนชม
ทัศนียภำพงดงำมทีม่ องออกไปเห็นทะเลสวยงำมและเรือใบต่ำงๆ จนกระทังถึ
่ งเมืองคำร์ลสตัดเมืองทีต่ งั ้ อยู่
ริมฝั ง่ แม่น้ำคำร์รำเวล แม่น้ำสำยทีย่ ำวทีส่ ดุ ของสวีเดน และอยูใ่ นเขตทะเลสำบวำเนน นำท่ำนผ่ำนชมเมือง
คำร์ลสตัดเป็ นเมืองสวยงำมเล็กๆ ริมทะเลสำบแวนเนิรน์ ทีม่ ชี ่อื เสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึง่ อยู่
ระหว่ำงกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพรำะเป็ นเมืองผ่ำนระหว่ำงสอง
เมืองใหญ่น้ี สร้ำงเมืองโดยกษัตริ ย์คำร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตำมพระนำมของพระองค์ KarlStad
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Good Morning Karlstad City Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ าม

คาร์ลสตัด-ออสโล (นอร์เวย์)-กอล

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูก่ รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
นคร
หลวงแสนสวยริมชำยฝั ง่ ทะเลออสโลฟยอร์ดทีม่ บี รรยำกำศงดงำมด้วยเกำะเล็กเกำะน้อยทีม่ อี ยูม่ ำกมำย
สร้ำงทัศนียภำพทีง่ ดงำมเกินบรรยำย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองกอล Gol เมืองแสนสวยล้อมรอบไปด้วยเขาทีม่ ชี ่อื เสียงของนอร์เวย์ เมืองทีเ่ ป็ นประตู
สูด่ นิ แดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรสี อร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศนอร์เวย์และยังเป็ นเมืองทีย่ งั คงรักษา
จารีตวัฒนธรรมรูปลักษณ์ดงั ้ เดิมของหมู่บา้ นชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Storefjell Resort Hotel, Gol หรือระดับเทียบเท่ำ

กลำงวัน
บ่ำย

คำ่

วันที ส่ ี ่

กอล-กุด๊ วานเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ฟลัม-ออสโล

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูท่ ่ำเรือเมืองกุด๊ วำนเก้น Gudvangen หมู่บำ้ นท่องเทีย่ วเล็กๆ ทีซ่ ่อนตัวอยูใ่ นเขตซองน์
อ็อกฟยอร์ดำเน ฟยอร์ดทีม่ คี วำมยำวจำกมหำสมุทรเข้ำมำสูแ่ ผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวำนเก้น
นัน้ เป็ นหมู่บำ้ นทีเ่ ล็กๆ มีประชำกรอำศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่ำนัน้ แต่กลับกลำยเป็ นเป้ ำหมำยหลักที่
นักท่องเทีย่ วจะต้องแวะลงเยีย่ มชมเป็ นจำนวนมำกในแต่ละปี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
นำท่ำนล่องเรือชื่นชมควำมงำมทำงธรรมชำติ ที่สร้ำงสรรค์ไว้ให้ท่ำนชื่นชมอย่ำงเต็มอิ่ ม ตลอด
เส้นทำงท่ำนจะได้ช่นื ชมกับแหล่งฟยอร์ดทีม่ ธี รรมชำติของขุนเขำทีง่ ดงำม สงบเงียบ ทัง้ น้ำตกอันหลำกหลำย
ทีก่ ระเซ็นละอองน้ำจำกเขำสูงใหญ่สเู่ บือ้ งล่ำง ตลอดจนทะเลสำบสีฟ้ำอ่อนสลับกับต้นสนอันยิง่ ใหญ่ งดงำม
เหนือคำบรรยำย ท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชำติอนั ตระกำรตำจนกระทังถึ
่ งเมืองฟลัม Flam ดินแดน
แห่งเขตชำยฝั ง่ ทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึง่ เป็ นลักษณะของกำรเกิดกำรกัดเซำะของน้ำแข็งเมื่อครัง้ ที่
บริเวณชำยฝั ง่ ทะเลเหล่ำนัน้ ยังเป็ นน้ำแข็งอยู่ เกิดกำรละลำยและกะเทำะจนมีลกั ษณะเว้ำแหว่งเข้ำมำใน
แผ่นดินเป็ นธรรมชำติทม่ี คี วำมงดงำมอย่ำงมำก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงกลับสูก่ รุงออสโล Oslo (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชัวโมง)นครหลวงแห่
่
งรำชอำณำจักร
นอร์เวย์ เมืองแสนสวยริมชำยฝั ง่ ทะเลออสโลฟยอร์ดทีม่ บี รรยำกำศงดงำมด้วยเกำะเล็กเกำะน้อยทีม่ อี ยู่
มำกมำย

กลำงวัน
บ่ำย

4

คำ่

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Quality Hotel 33, Oslo หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ห่ ้า

ออสโล-ล่องเรือสาราญ DFDS

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมกรุงออสโลโดยเริม่ จำกสวนปฏิ มำกรรมวิ กเกอร์แลนด์ สวนสำธำรณะอันเป็ นผลงำนของ
ปฏิมำกร ทีน่ ำผลงำนของ กุสตำฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมำกรชื่อดังทีไ่ ด้รบั อนุญำตให้นำผลงำนมำจัดแสดง
อย่ำงถำวรในอุทยำนฟรอกเนอร์ ทีท่ำนอำจเคยเห็นรูปของเสำโมโนลิท รูปปั น้ วัฏจักรของชีวติ มนุษย์สงู ถึง
17 เมตร ทีเ่ ป็ นรูปคนจำนวนมำกมำยปี นป่ ำยกันอยู่บนเสำ ชมผลงำนน้ำพุวงจรชีวิต ทีม่ คี วำมหมำย
สอนใจ จำกนัน้ นำท่ำนผ่ำนชมทำเนียบรัฐบำล, พระบรมมหำรำชวัง, อำคำรสถำปั ตยกรรมเก่ำแก่อำยุกว่ำ
100 ปี อำทิ National Theatre, อำคำรรัฐสภำ และศำลำเทศบำลเมืองเก่ำซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ย่ำน
เอเคอร์บรูค Aker Brygge และทีต่ งั ้ ของศำลำว่ำกำร City Hall แนวอำร์ตเดคโค่ สถำปั ตยกรรมทีด่ ทู นั สมัย
ประดับไปด้วยน้ำพุ สวน และประติมำกรรมเติมแต่งให้ดกู ลมกลืน ใกล้กนั เป็ น The Nobel Peace Centre
สถำนทีท่ ม่ี กี ำรจัดแสดงเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั รำงวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่ำ ทีถ่ กู สร้ำงขึน้ มำ
ใหม่ดว้ ยแนวคิดสถำปั ตยกรรมร่วมสมัย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูท่ ่ำเรือเพื่อนำท่ำนเช็คอินขึน้ เรือและนำท่ำน
ล่องเรือสำรำญ DFDS (DFDS Seaway) จำกกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์สกู่ รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศ
เดนมำร์ก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือ
อิสระให้ท่ำนพักผ่อนบนเรือตำมอัธยำศัย โดยเรือ DFDS เป็ นเรือสำรำญอันโอ่อ่ำขนำดใหญ่พรังพร้
่ อมด้วย
สิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำย เช่น ผับ บำร์ ห้องซำวน์น่ำ ร้ำนค้ำปลอดภำษี ห้องเล่มเกมส์ เป็ นต้น
ก่อนขึน้ ชมวิวสวยยำมเมื่อเรือถอนสมอ ให้ท่ำนอิสระพักผ่อนหรือชมทัศนียภำพอันสวยงำมบนดำดฟ้ ำเรือ
หรือช้อปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษี
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของเรือแบบบุฟเฟต์นำนำชำติ กับเมนูอำหำรหลำกหลำยและ
เครือ่ งดื่ม Soft Drink
เข้ำพักบนเรือสำรำญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside cabin
อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
*** กรุณาเตรียมกระเป๋ าเล็กสาหรับ 1 คืนพักในเรือ เพือ่ ความสะดวกในการถือขึ้น-ลงเรือ***

กลำงวัน
บ่ำย

คำ่

วันที ห่ ก

โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-เงือกน้ อยลิ ตเติ้ ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์ -จัตรุ สั อมาเลียนบอร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เดินทางถึงท่าเทียบเรือกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก นาท่านเช็คเอ๊าท์ทพ่ี กั บนเรือพร้อมรับสัมภำระ
จากนัน้ ผ่านขัน้ ตอนตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอรับทีท่ ่าเรือนำท่ำนเดินทำงเข้ำสูใ่ จกลำงกรุงโคเปนเฮเก้น
Copenhagen เมืองหลวงของประเทศเดนมำร์ก เมืองทีม่ บี รรยำกำศสวยซึง้ และสง่ำงำมดังเมืองแห่งเทพ
นิยำย ตัง้ อยู่ชำยฝั ง่ ตะวันออกของเกำะซีแลนด์และเป็ นย่ำนธุรกิจทีส่ ำคัญ จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองโคเปนเฮ
เก้น Copenhagen เมืองทีม่ บี รรยำกำศสวยซึง้ และสง่ำงำมดังเมืองแห่งเทพนิยำย โคเปนเฮเกนเป็ นทัง้
เมืองหลวงและเมืองชำยฝั ง่ ทะเลของประเทศเดนมำร์ก ตัง้ อยูช่ ำยฝั ง่ ตะวันออกของเกำะซีแลนด์ และเป็ นย่ำน
ธุรกิจทีส่ ำคัญ นำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั เงือกน้ อยลิ ตเติ้ ลเมอร์เมด The Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมืองซึง่
ยังคงนังเศร้
่ ำรอเจ้ำชำยตำมเนื้อเรื่องในเทพนิยำยอันลือลันของนั
่
กเล่ำนิทำนระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอน
เดอร์สนั โดยได้รบั กำรสนับสนุนจำกบริเวอร์-จำคอบเซ่น เจ้ำของมูลนิธคิ ำร์ลสเบิรก์ ใกล้กนั เป็ นย่ำนท่ำเรือ
ขนำดใหญ่ทม่ี เี รือสินค้ำและเรือสำรำญจอดเด่นเป็ นสง่ำ ผ่ำนชมสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกับ น้ำพุเกฟิ ออน
Gefion Fountain เทพธิดำผูเ้ สียสละกับบุตรชำยทีร่ ่วมสร้ำงเกำะซีแลนด์ขน้ึ มำ จากนัน้ นำท่ำนสูจ่ ตั รุ สั อมำ
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กลำงวัน
บ่ำย

คำ่

เลียนบอร์กพำเลส นำท่ำนชมภำยนอกและถ่ำยรูปกับพระรำชวังอมำเลียนบอร์ก Amalienborg Palace ที่
ประทับในฤดูหนำวของรำชวงศ์แห่งเดนมำร์กนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1794 ทีต่ กแต่งแบบสไตล์รอ็ คโคโค่ และจะมี
กำรเปลีย่ นทหำรยำมหน้ำวังทุกวันตอนเทีย่ งเมื่อสมเด็จพระรำชินีนำถเสด็จประทับอยู่ทน่ี ่ีเหมือนกับ
พระรำชวังบัคกิง้ แฮมทีอ่ งั กฤษ จากนัน้ นาท่านเดินเล่นย่านท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn ท่าเรืออันเก่าแก่ของ
เดนมาร์ก ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ ตะวันออกของตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ตามประวัตไิ ด้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5
ทรงรับสังให้
่ สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวงเพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้าปั จจุบนั ได้กลายเป็ น
แหล่งความบันเทิงอันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังมากมาย ผับ บาร์ และร้านขายของทีร่ ะลึกที่
สวยงาม รายล้อมไปด้วยตึกสีสนั สดใสมากมาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมบริเวณจัตุรสั ซิตฮ้ี อลล์ City Hall จุดถ่ำยรูปสวยงำมประจำเมือง และมีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้ ง
ทีถ่ นนสตรอยก์ Stroget Street แหล่งช้อปปิ้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของโคเปนเฮเก้น นับเป็ นถนนคนเดินยำวทีส่ ดุ ใน
โลกครอบคลุมถนนทัง้ หมด 4 สำยและมีควำมยำวถึง 1.1 กิโลเมตรและถูกประกำศให้เป็ นเขตปลอดรถยนต์
ตัง้ แต่ปี 1962 โดยเริม่ จำกศำลำว่ำกำรเมืองหรือซิตฮ้ี อลล์ไปสิน้ สุดที่ Kongens Nytorv ทีม่ สี นิ ค้ำแบรนด์เนม
ชื่อดัง อำทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci,
Burberry เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรไทย
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Scandic Copenhagen Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที เ่ จ็ด

โคเปนเฮเก้น-สนามบิน

เช้ำ

14.25 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเช็คเอ๊ำท์จำกทีพ่ กั จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินโคเปเฮเก้นและเผื่อเวลำให้
ท่ำนทำคืนภำษีทส่ี นำมบิน
ออกเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ น Thai Airways เที่ยวบิ นที่ TG951

วันที แ่ ปด

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ..
**กรณี ที่บำงท่ำนเดิ นทำงต่อไปต่ำงประเทศหรือต่ำงจังหวัดกรุณำตรวจสอบเวลำกำรเดิ นทำงแต่ละ
กำหนดกำรเดิ นทำงอีกครังก่
้ อนทำกำรจองตั ๋วโดยสำรส่วนตัวของท่ำน เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์เป็ น
รำยกำรซีรี่และได้มีกำรดำเนิ นกำรไว้ล่วงหน้ ำหลำยเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกำล เวลำกำรเดินทำงอำจมี
กำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

06.00 น.

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

19-26 มิ .ย./ 12-19 ก.ค./ 26 ก.ค.-02 ส.ค./11-18 ส.ค.2565
11-18 ก.ย./ 13-20 ต.ค./ 20-27 ต.ค.2565
Nice Scan 3 Caps

มิ .ย.-ก.ย.2565

ต.ค.2565

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ

82,500

86,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) มีเตียง

80,500
78,500

84,900
82,900

15,000
53,500

15,000
53,500

สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมำร์ก 8วัน5คืน /TG

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) ไม่มเี ตียง
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
สาหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารเครือ่ งบินแล้ว ราคาทัวร์ทา่ นละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 4,800 บาท และค่าทิ ปท่านละ 1,600 บาท โดยเรียก
เก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ

อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของบริ ษทั ฯและจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางได้รวมทัง้ ไม่สามารถ Refund ตั ๋วได้
กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
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อัตรำนี้ รวมบริกำร
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-สต็อคโฮล์ม //โคเปเฮเก้น -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ อานวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ) หากสนใจซือ้ ประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16
มี.ค.2565 หากมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสารหรือเพิม่ เติมภายหลังหรือมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ


















ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม/จากัด 1 ใบ/ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,600บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือ
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ
ด้วยตัวท่านเอง
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi และไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซา่ , ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรทำ Vaccine Passport
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-Test ก่อนเดินทำงเข้ำสวีเดนผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทำง (ทัง้ นี้อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐของเยอรมันเป็ นสาคัญ)
ค่ำธรรมเนียมบริกำรเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand
Pass ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันเดินทำง https://tp.consular.go.th/) (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขขึน้ อยูก่ บั
สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็ นสาคัญ)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควิดและค่ำโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทำงถึงไทย (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
ขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็ นสาคัญ)
8

 ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทต่ี อ้ งกำรใบกำกับภำษีเท่ำนัน้ )

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขัน้ ตอน 1

ขัน้ ตอน 2
ขัน้ ตอน 3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทางบริษทั ฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริม่ ดาเนินการลงทะเบียนตามขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลายทางกาหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกีย่ วกับการนัดหมายการทาวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าทีจ่ ะ
ดาเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบือ้ งต้นทีจ่ าเป็ นสาหรับการทานัดหมาย
ท่านชาระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน เพื่อทีท่ างบริษทั จะ
ได้นาไปเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว
การยกเลิ ก
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจา โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
์
ขอสงวนสิทธิในการเก็
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า
์
และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o ผูท้ ส่ี ำมำรถเดินทำงเข้ำยุโรปได้นนั ้ จะต้องได้รบั กำรฉีดวัคซีนครบโดสตำมชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนกำร
เดินทำง โดยต้องเป็ นวัคซีนทีป่ ระเทศในเขตเชงเก้นให้กำรรับรอง และควรมีเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีน
พำสปอร์ต
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
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o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี โู้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการนาสิง่ ของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจาลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลัก
เกลียว/ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆา่ สัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่ าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสาหรับศิลปะการต่อสูท้ ม่ี คี มหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรือตะขอเกีย่ ว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/้ ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้ค้าสาหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุก
ชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่ ่อให้เกิดเพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ
นอกเหนือจากข้างต้นทีเ่ ป็ นสิง่ ต้องห้ามตามสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสีย่ งด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

10

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบำงโรงแรมอำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อำจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออำจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มำ 3 ท่ำน
โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตนอร์เวย์)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วันทาการ
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่ำนควรทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ***
1. สถำนทูตนอร์เวย์ไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมำยเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน
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o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุ
วันลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก
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o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
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*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ

ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
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**** ข้อมูลที่ท่ำนให้ รำยละเอียดนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่ำงละเอียดและเป็ นข้อมูลที่เป็ นควำมจริ งเท่ำนัน้
เนื่ องจำกนอร์เวย์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อทำกำรนัดหมำย
และข้อมูลจะถูกส่งไปยังสถำนทูตนอร์เวย์ก่อนวันนัดหมำยยื่น
กรุณำส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมกับหน้ ำสำเนำหนังสือเดิ นทำงของท่ำนประกอบกัน ****

กรุณากรอกให้ครบถ้วน เป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิ ดความสะดวกและถูกต้องในการทา
ออนไลน์ ต่อไป อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนและกรุณาระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
2. สถานภาพ ........
หย่า ........

โสด ........ แต่งงานจดทะเบียน ........

แต่งงานไม่จดทะเบียน ........

หม้าย

กรณี สมรส แล้ว กรุ ณาแจ้ง วัน-เดื อน-ปี ที่สมรส (กรณี มีทะเบียนสมรส ใส่รายละเอียดตามทะเบียนสมรส)
........................................ (กรณี ไม่มีทะเบียนสมรส หรื ออยูก่ ินฉันสามี -ภรรยา ใส่รายละเอียดวัน-เดื อน-ปี คร่าวๆ
ที่เริ่ มอยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา) .......................................................................................................................
(กรณี สถานภาพหย่า ใส่รายละเอียดวัน-เดื อน-ปี ตามใบหย่า) ..........................................................................
(กรณี สถานภาพแยกกันอยู ่ ใส่รายละเอียดวัน-เดื อน-ปี คร่าวๆ) ........................................................................
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
สัญชาติ ......................................................................
กรุ ณาใส่รายละเอียดบุตร หากมีบุตรด้วยกัน ชื่ อบุตร 1. ชื่ อ ...............................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อบุตร 2. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อบุตร 3. ชื่ อ .................................................................................................
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วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อบุตร 4. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
กรุ ณาใส่รายละเอียดพี่นอ้ ง กรณี มีพ่ ีนอ้ ง
ชื่ อพี่นอ้ ง 1. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อพี่นอ้ ง 2. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อพี่นอ้ ง 3. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อพี่นอ้ ง 4. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .........................

โทรศัพท์บา้ น ......................... โทรศัพท์มือถื อ

.......................................
อีเมล์ (ถ้ามีกรุ ณาใส่รายละเอียด) .................................................................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
ประเภทของงานที่ดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่องค์กรทาอยู ่ ........................................................................
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โทรศัพท์

......................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
....................................................................

กรณี ศึกษาอยู ่ ชื่ อสถาบันการศึกษา ..............................................................................................................
ที่อยูส่ ถาบันการศึกษา ..................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...................................

โทรศัพท์ ........................................................

ระดับชัน้ / หลักสูตรการศึกษา .......................................................................................................
กรณี อุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................
6. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
7. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่ ..................................

....... ไม่เคย ....... เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
ถึงวันที่ ..................................

รวม ...........

กรณี เคยได้วีซา่ เชงเก้น ได้จากประเทศอะไร
..................................

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

8. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้ วมื อสาหรับยื่ นคาร้องขอวีซา่ เชงเก้น ครั้งล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่ ...................................................................
9. ท่านเป็ นผูด้ ูแลค่าใช้จา่ ยด้วยตัวท่านเอง ....... ใช่ ....... ไม่ใช่ (กรณี ท่ ีไม่ใช่ให้ระบุบุคคลหรื อใครเป็ นผูด้ ูแลค่าใช้จา่ ย
ของท่าน) ..................................

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

10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
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วัน





สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936
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