
 

 

รหัสทัวร 1900097 
ทัวรสวีเดน นอรเวย เดนมารค 9 วัน 6 คืน (TG) 
น้ําพุเกฟออน  ลิตเต้ิลเมอรเมด  น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบาเนน    
น่ังเรือชมซองนฟยอรด   ชอปปم�งคารลสโจฮันสเกท  พิพิธภัณฑเรือวาซา 

  
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
21.00 น.  คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ช้ัน 4 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน(เดนมารก) – น้ําพุเกฟออน – ลิตเต้ิลเมอรเมด 
– เรือ DFDS(INSIDE CABIN) 

00.20 น.   บินลัดฟ�าออกเดินทางสู ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 950 

06.50 น.   เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารก หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระและผานศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว 
นําทานชม น้ําพุเกฟออน อนุสาวรียท่ีเปนท่ีมาแหงตํานานในการสรางประเทศ สมควรแก
เวลานําทาน ถายรูปคูกับ เงือกนอย ลิตเต้ิลเมอรเมด สัญลักษณท่ีสําคัญของโคเปนเฮ
เกน จากผลงานการประพันธของ ฮันส คริสเตียนแอนเดอรสัน และนําทานเก็บภาพสวย
บริเวณดานหนา จตุรัส อามาเลียนบอรก ท่ีเปนบริเวณท่ีต้ังของที่ประทับของพระราชวงศ 
กอนขับรถผานชมสถานท่ีสําคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภาบริเวณทาเรือเกา ท่ีปจจุบันได
พัฒนาเปนรานอาหารแกลเลอร่ีตางๆ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานอิสระเดินเลนสํารวจราคาสินคาบน ถนนสตรอยเก ยานชอปปم�งหลักของเมือง
เน่ืองจากโคเปนเฮเกน นับวาเปนเมืองชอปปم�งท่ีราคาดีท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวียน 

15.00 น.  นําทานเดินทางสู ทาเรือ เพื่อเช็คบัตรโดยสารข้ึนเรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย หอง
แบบINSIDECABIN นําทานเขาหองพักบนเรือท่ีสะอาดและสะดวกสบาย พักผอนเดิน
เลน สํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆบนเรือ กอนข้ึนชมวิวสวยยามเม่ือเรือถอนสมอสู
ทะเลเหนือ (หมายเหตุ : หากทานตองการหองพักแบบSEASIDE CABIN มีหนาตาง
เห็นวิวทะเลกรุณาแจงทางบริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มเติม) นําทานเขาหองพักบนเรือ ท่ี



 

 

สะอาดและสะดวกสบาย พักผอนเดินเลน สํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆบนเรือ 
กอนข้ึนชมวิวสวยงามเม่ือเรือถอนสมอสูทะเลเหนือ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟ�ตท่ีหลากหลายใหทานไดอ่ิมอรอย+เคร่ืองด่ืม ทานละ 1 
ด่ืม (ซอฟทดร้ิงคหรือเบียรหรือไวน)  
หลังทานอาหารค่ํา ทานสามารถเดินเลนชอปปم�งซุปเปอรมารเก็ตดิวต้ีฟรีบนเรือ หรือ ฟง
เพลงในไนทคลับ อิสระตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 3 ออสโล (นอรเวย) – เกียโล – วอส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

เรือเขาเทียบฝم�งทาเรือกรุงออสโล ประเทศนอรเวย / นําทานออกเดินทางสู เมืองเกียโล
(GEILO) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ท่ีเงียบสงบแหงน้ีเปนเมืองแหงสกีรีสอรทแสน
สวยกลางหุบเขา และดินแดนแหงกลาเซียรท่ีมีช่ือเสียงของนอรเวยเพื่อแวะทานอาหาร
กลางวัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองวอส(VOSS)(ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองสกีรีสอรทแสนสวยของ
ประเทศนอรเวย เปนเมืองนารักริมทะเลสาบท่ีซึ่งลนเกลารัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทับ
เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปในป 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถของรัชกาลท่ี 5 พรอมท้ัง
ลายเซ็นของคณะผูตามเสด็จในครั้งน้ัน ใสกรอบแสดงไวท่ีล็อบบ้ีช้ัน 2 ของโรงแรม 
FLEISCHER’S HOTEL 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม PARK HOTEL VOSSEVANGEN หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 วอส – เบอรเกน – ฟลัม – น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบาเนน – ฟลัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน (BERGEN)(ประมาณ1.40 ช.ม.)เมืองใหญอันดับสอง 
ไดรับยกยองวาเปน "เมืองวัฒนธรรม" และเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงดานตะวันตก



 

 

สุดของแผนดินนอรเวย / นําทานเดินเท่ียวชมเมืองเบอรเกน ชมหมูบานชาวประมง
โบราณ Bryggenส่ิงกอสรางเกาแกท่ียังคงอนุรักษอาคารไมสีสันสวยงามท่ีมีอายุเกือบ 
300 ป จนไดรับการจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก (Unesco) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานออกเดินทางสู เมืองฟลัม(ประมาณ2.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆนารักท่ีมีบรรยากาศ
สวยงาม รายลอมดวยแนวภูเขาและชายฝم�งทะเลแบบฟยอรด / นําทานเดินทางสูสถานี
รถไฟเมืองฟลัม สมควรแกเวลา นําทานข้ึนรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบาเนน ท่ีโดงดังท่ีสุด
ของนอรเวย ท่ีทานจะไดชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ําตกสูง Kjossfossที่
สวยงาม รถไฟจะมีการจอดใหทานบันทึกภาพสวยประทับใจสมควรแกเวลานําทาน
เดินทางถึง สถานีไมดาล สถานีท่ีต้ังอยูทามกลางธรรมชาติและขุนเขาสูงจาก
ระดับน้ําทะเลถึง 867 เมตรช่ืนชมกับธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 ฟลัม – น่ังเรือชมซองนฟยอรด – กูดวาเกน – กรุงออสโล (นอรเวย) –  
ชอปปم�งคารลสโจฮันสเกท 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
ต่ืนเชามากับบรรยากาศสบายๆใหทานไดเดินเลนพักผอนกับธรรมชาติท่ีสวยงามอากาศ
ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิสดช่ืน นําทานลองเรือชมความสวยงามในซองนฟยอรดSogne Fjord 
ท่ีไดช่ือวาเปน King of fjord และนับวาเปนฟยอรดที่ลึกเขามาในแผนดินมากท่ีสุดดวย
ความยาวกวา 200 กิโลเมตรทานจะไดช่ืนชมความงามทางธรรมชาติและบรรยากาศท่ี
สวยงามท่ีสรางสรรคไวไดอยางมหัศจรรย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บาย  นําทานออกเดินทางสู กรุงออสโล นครหลวงแหงประเทศนอรเวยชมความสวยงามของ
เสนทางถนนท่ีสวยงามตลอดการเดินทาง สมควรแกเวลานําทานเดินชอปปم�งบน ถนน



 

 

คารลสโจฮันสเกท ท่ีมีรานคา รานขายของท่ีระลึก รานอาหารมากมาย 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารพื้นเมือง 

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม SCANDICHELSFYR HOTEL OSLO หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 กรุงออสโล – ชมเมือง – สนามกระโดดสกี – คารลสตัดด (สวีเดน) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเท่ียวชม กรุงออสโล ชมประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการ
ด้ินรนตอสูของมนุษยชาติ ซ่ึงเปนผลงานประติมากรช่ือดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด นําทาน
เขาสูเขตใจกลางเมือง ผานชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง , อาคาร
สถาปตยกรรมเกาแกอายุกวา 100 ป อาทิ เนช่ันแนลเธียเตอร, อาคารรัฐสภา และศาลา
เทศบาลเมืองเกาซ่ึงเปนสัญลักษณของเมือง จากน้ันนําทานเดินทางช่ืนชมความสวยงาม
ของธรรมชาติตลอดการเดินทางผานชมสนามกระโดดสกีจัมป� HOLMEKOLLEN ท่ีมีช่ือ
ของนอรเวย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัดด(ประมาณ 3ช.ม.) เมืองท่ีต้ังอยูบริเวณทะเลสาบ
วาเนน ในประเทศสวีเดนนําทานเดินเลนชมเมืองกับบรรยากาศท่ีสบายๆริมทะเลสาบ
วาเนน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 คารลสตัดด – กรุงสต็อกโฮลม - พิพิธภัณฑเรือวาซา – ชมเมือง – ชอป
ปم�งยานเซอเกิลสแควร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองสต็อคโฮลม(STOCKHOLM)(ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองหลวง
และเมืองใหญท่ีสุดของประเทศสวีเดน และยังเปนนครหลวงอันงดงามท่ีสุดใน
สแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ความงามบนผิวน้ํา (Beauty on Water) หรือ



 

 

ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก
(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวง
ท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานชม กรุงสต็อคโฮลม โดยเร่ิมจากจุดชมวิวท่ีทานจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองท่ี
ต้ังอยูบนพื้นน้ํานําทานถายรูปบริเวณรอบนอกของ อาคารศาลาวาการเมืองสต็อค
โฮลม ท่ีสรางอยูริมฝم�งทะเลท่ีมีความโดดเดนและสวยงาม อีกท้ังยังเปนสถานท่ีๆจัดงาน
เล้ียงฉลองผูท่ีไดรับรางวัลโนเบิลในทุกๆปกอน / นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา เรือ
รบโบราณอายุรวม 400 ปท่ีกษัตริยกุสตาฟท่ี 2 รับส่ังใหสรางเปนเรือรบท่ีใหญท่ีสุดใน
ยุโรปในสมัยน้ัน แตเพียง 20 นาทีท่ีลงน้ํา เรือวาซาท่ีย่ิงใหญก็จมลงอยูใตทะเล มากวา 
300 ปถึงไดกูข้ึนมาจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑ โดยตองนําช้ินสวนหลายลานชิ้นท่ีกระจายไป
ท่ัวทองน้ําแถบน้ันมาปะติดปะตอเหมือนตอโมเดลขนาดยักษแตก็สามารถสรางขึ้นมาจน
เปนสถานท่ีๆนาสนใจท่ีสุดในกรุงสต็อคโฮลม/ นําทาน ชอปปم�งบริเวณยานเซอเกิลสแควร
(SERGEL SQUARE) ท่ีมีรานคา หางสรรพสินคามากมาย ใหทานเดินเลนชมสินคา
ตางๆตามอัธยาศัย 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยไมรวมอยูในรายการ 
นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม SCANDIC VICTORIA TOWER หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 8 สต็อกโฮลม(สวีเดน) – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สนามบินอารันดา เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษี
กอนเดินทางกลับ 

13.30 น.  บินลัดฟ�าออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 961 
 
 
 



 

 

วันที่ 9 ทากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.45 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
16 - 24 May 2019  76,900 76,900 75,900 17,000 30,000 
06 - 14 Jun 2019  76,900 76,900 75,900 17,000 30,000 
13 - 21 Jun 2019  76,900 76,900 75,900 17,000 30,000 

 
หมายเหตุ 

***ราคาน้ีไมรวมคาวีซา 4,000 บาท และ คาทิปไกดและคนขับรถ 3,000 บาท*** 
หมายเหตุ 
** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
** ต๋ัวกรุปเม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงต๋ัว) 
  
อัตราน้ีรวม 
- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด** สะสมไมลได 50 % 
- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 
- คาโรงแรมที่พักตามท่ีระบุในรายการ 
- คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
- คารถรับ – สงระหวางนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 
- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ 



 

 

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 
  
อัตราน้ีไมรวม 
- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพรอมกับคาทัวร
สวนที่เหลือ 
- คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน 
- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมได
ระบุไวในรายการเปนตน 
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 
- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 
 
การจองและชําระเงิน 
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันหักคามัดจํา 20,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วันหักคามัดจํา 30,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางใน
คณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา



 

 

ทานตองการในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียม
เอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอม
สงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 
ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทาน
จะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตามทานไม
สามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานใน
การขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม
คืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร)หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการ
เดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกับ
สายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวน
และจะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบาง
สายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง 
คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 
15 วัน 
ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอม
ในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะ
หลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ีทานได
ชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ีดําเนินการตาม
กฎหมายสําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะ
ขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต 
 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ



 

 

จลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี
ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัท
ฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจาก
ทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิไดแจง
ลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 
3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
ขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม
น้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน 
 
  



 

 

หลักฐานการย่ืนวีซานอรเวย 
1. รูปถายสี 2 ใบ ขนาดกวาง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.ไมสวมแวนตาฉากหลังขาว ถายไวไมเกิน 3 เดือน 
2. หนังสือเดินทาง ท่ียังไมหมดอายุ และตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือนจนถึงวันท่ีเดินทางกลับประเทศ
ไทยและหนังสือเดินทางเลมเกา(ถามี) 
3. หนังสือรับรองการทํางานท่ีระบุวันลาชัดเจน หรือธุรกิจสวนตัวหรือเอกสารการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
ตัวจริง 
4.เอกสารหลักฐานทางการเงิน(สามารถเลือกอยางใดอยางหน่ึง) 
4.1 หนังสือรับรองธนาคารภาษาอังกฤษฉบับจริง 
4.2 สําเนาสมุดบัญชียอนหลังอยางนอย 6 เดือนอัพเดตกอนย่ืน 7 วัน 
4.3 Statement ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดตกอนย่ืน 7 วัน 
5. กรณีท่ีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณตองเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามน้ี 
ในกรณีท่ีผูย่ืนคํารองเดินทางคนเดียว 
- หนังสือยินยอมใหเดินทางจากบิดามารดาท่ีรับรองโดยอําเภอ ตัวจริงและสําเนา 
ในกรณีท่ีผูย่ืนคํารองเดินทางกับผูปกครองฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- หนังสือยินยอมใหเดินทางจากผูปกครองอีกฝ�ายหน่ึง ท่ีรับรองโดยอําเภอตัวจริงและสําเนา 
ในกรณีท่ีผูย่ืนคํารอง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ท่ีมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
- หนังสือรับรอง การมีอํานาจปกครองบุตร แตเพียงผูเดียวตัวจริงและสําเนา 
6. สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนพรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดท้ังเบอรบาน
เบอรมือถือ 
7. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา และใบมรณะ (ถามี) 
8. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 
หมายเหตุ  ลูกคาตองโชวตัวทุกทาน  ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ 
**หนังสือเดินทางราชการไมตองทําวีซาอยูได 90 วัน** 
คาธรรมเนียมวีซานอรเวยตองชําระทันทีตอนกรอกแบบฟอรมวีซาออนไลน โดยผานบัตรเครดิตเทาน้ัน  
(ไมจําเปนตองเปนบัตรเครดิตของผูย่ืนขอวีซา) 
  
  
  
 



 

 

ขอมูลจองคิววีซานอรเวย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามความเปนจริง 
  
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว 
........................................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปเกิด.................................................................... 
สถานที่เกิด............................................................................ 
หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................................... 
วันท่ีออกหนังสือเดินทาง......................................................   
วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง................................................. 
สถานภาพ         โสด            
                     แตงงาน    
                     แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 
                     หมาย        
                     หยา 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 
.......................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.......................................................................................... 
โทรศัพท (บาน)....................................................................................... 
มือถือ .................................................................................................... 
อาชีพ               เจาของกิจการ 
                      พนักงาน 
                      ประกอบอาชีพอิสระ 
                      เกษียณอายุ  
                      นักเรียน  
                      วางงาน            
                      อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน 
...................................................................................................................................................................... 



 

 

ท่ีอยูท่ีทํางาน 
...................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท (สํานักงาน).........................................................................................  
โทรสาร ............................................................................................................. 
อีเมล (สํานักงาน)............................................................................................... 
อีเมลสวนตัว ...................................................................................................... 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม......................................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก………………………………............................................................................... 
ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม.......................................................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก…………………………………............................................................................. 
  
 


