
 

 

รหัสทัวร GQH1901690 
ทัวรยุโรป THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES 8 วัน 5 คืน 
(EK) 
ศาลาวาการกรุงสตอกโฮม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – กรุงออสโล – ลองเรือชมความงามของ
ซองฟยอรด – ถายรูปกับเงือกนอย - ลองเรือสําราญ DFDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES  
สวเีดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 
 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา 
01.35 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK 385 

 ** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดูไบ เวลา 
05.00 น. ** 

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางตอสู กรุงสต็อกโฮลม โดยสายการบินการเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 157 

 ** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และถึงสต็อกโฮลม 
เวลา 12.15 น. ** 

13.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อก
โฮลม ประเทศสวีเดน (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 
ช่ัวโมงในวันท่ี 31 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทาน
ชมกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน 
(Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินี
แหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก 
(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่
สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสตอกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ี
ต้ังอยูบนพ้ืนน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหาร
แหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปล่ียนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง เปนตน 
จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูข้ึนมาใน
ศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และ
ตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่
โดดเดนและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวย
นิทรรศการท่ีเก่ียวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเก่ียวกับเรือวาซา  
พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย และ
จากน้ันนําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณท่ีต้ังของพระราชวังหลวงให
ทานไดถายรูปที่ระลึก (กรณีพิพิธภัณฑเรือวาซา ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวน



 

 

 สิทธ์ิคืนเงินทานละ 500 บาท)  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS STHLM หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 3 สต็อกโฮลม – ซิต้ีฮอลล – เมืองเกากัมลาสตัน –คารลสตัท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม (City Hall) ซ่ึงใชเวลาสรางถึง 12 ป 

ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 
ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 
ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นํา
ทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานได
ถายรูปที่ระลึก แลวนําทานข้ึนสูจุดชมวิวเมืองสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิว
เมือง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูระหวาง

เมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมือง
ผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 
ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใหญของเมือง สรางข้ึน
เมื่อป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหิน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 4 คารลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – ศาลาวาการเมืองออสโล – ถนนคารลโจฮัน
เกท 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึ่งเปนเมืองหลวงท่ีมีคา

ครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวาง
เสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซ่ึงเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ชม
อุทยานฟรอกเนอร (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และ
ทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปน
ท่ีต้ังของรูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลัก
แกรนิตเพียงแทงเดียว จากน้ันนําทานชมบริเวณ ดานนอกปราสาท Akerrus งาน
สถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวย

ลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ํา ซ่ึงรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริม
ออสโลฟยอรด จากน้ันมีเวลาใหทานเดินเลนเลือกซ้ือของชอปปم�ง ณ บริเวณถนนคารล โย
ฮันส เกท (Karl Johans Gate) ใหทานเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 



 

 

ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม RADISSON BLU ALNA หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ – Oslo Opera House – 
ลองเรือ DFDS 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) น้ีต้ังสูง

ตระหงานอยูบนยอดเขา เปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวในป 1952 
จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงที่สรางจากไม 
ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยังจัดแสดง
เก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจําวันท่ีมีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาวไวก้ิง
เรือถือเปนส่ิงที่สําคัญท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเรือท้ังในเร่ืองของการรบทําการคาและออก
สํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวก้ิงก็จะไมมียุคท่ีรุงเรืองท่ีสุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย พาทานถายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคัญประจําเมือง และมี

สถาปตยกรรมที่สวยงามโดดเดนที่เหมาะแกการแวะชมถายรูปเปนที่ระลึก อีกท้ังโรงละคร
แหงชาติ (The Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝم�งของ
ออสโลใหเกิดเปนพ้ืนท่ีที่มีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝم�งดานตัวเมือง
ออสโล 

15.00 น. นําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พร่ัง
พรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ 
(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของทาน) 

 



 

 

16.30 น. ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ SEA 

VIEW) (ในกรณีท่ีหองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ 700 บาท) 
 

วันที่ 6 โคเปนเฮเกน – ลิตเต้ิลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน – พระราชวังอมาเลียนบอรก 
– ชอปปم�ง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นําทาน

เท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงือกนอย(Little Mermaid) สัญลักษณของ
เมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู ชมน้ําพุ
แหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธ์ิดล
บันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโค
เพ่ือไถพ้ืนดินข้ึนมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก (Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่

ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อค
โคโค และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จ



 

 

ประทับอยูที่น่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิต้ีฮอลล (City Hall) จุดถายรูป
สวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกคร้ืนของใจกลางเมือง ชอป
ปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ที่ยาวที่สุดในโลก เร่ิมจาก
ศาลาวาการเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคาแบรนดเนมช่ือดัง อาทิ Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, 
Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม MARINA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 ปราสาทโรเซนบอรก – สนามบิน – ดูไบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg Castle) เปน

ปราสาทที่สรางข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือสรางในสมัยพระ
เจาคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสามแหงน้ียังเปนที่เก็บ
เคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารคต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันอีกดวย 

15.35 น. 
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 152 
** คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 14.20 น. และถึงดูไบ เวลา 
23.45 น.** 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
  
วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
จ03.40 
น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 376 

 ** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 11 พ.ย.62  ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 12.35 น. ** 

13.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 ********************************************************************************* 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

11-18 ก.ย. 62 58,888.- 58,888.- 58,888.- 41,900.- 15,900.- 
09-16 ต.ค. 62 59,888.- 59,888.- 59,888.- 42,900.- 15,900.- 
11-18 พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,900.- 8,900.- 
26 พ.ย.-03 

.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,900.- 8,900.- 

01-08 ธ.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 38,900.- 8,900.- 
29 ธ.ค.-05 

.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 43,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ    3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (นอรเวย) 

*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) *** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
                                                                      

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก



 

 

วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาใน
ประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารท่ัวไป  สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีท่ีมีไมครบ 6 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 
3.1 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.1.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูรับรองคาใชจายให ถายสําเนา 



 

 

ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุก
เดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง        
     3.1.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายท่ีมีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดท่ีดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่
ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่
ย่ืน) 

5. เอกสารสวนตัว 



 

 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ท้ังสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 
 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศนอรเวย 

กรุณากรอกแบบฟอรมเปนภาษาอังกฤษ 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิว
นัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาท่ีหลัง
จะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 
 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล
................................................................. 
นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปล่ียน ช่ือ – สกุล) 
....................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................สถานท่ีเกิด
........................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................  
วันท่ีออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง
................................... 
สถานภาพ*   โสด   แตงงาน (ถาแตงงานใหระบุดานลางดวย)      
  แตงงาน (ไมจดทะเบียน)    หมาย   หยา 
ใสช่ือคูสมรส คูหยา หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พรอมวันเดือนปเกิดของเขา * 
................................................................................................................................................................



 

 

........ 
ใสวันเดือนปที่สมรส (กรอกทุกกรณีแมวาจะหยาหรือเปนหมาย) 
.................................................................. 
ใสวันเดือนปที่หยา
.......................................................................................................................................... 
ใสวันเดือนปที่คูสมรสเสียชีวิต 
....................................................................................................................... 
ที่อยูของทานที่สามารถติดตอได
...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
......... 
รหัสไปรษณีย............................... 
โทรศัพท (บาน)...................................................  มือถือ* ................................................ 
อาชีพ*    เจาของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ    
 นักเรียน   

 วางงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 
ตําแหนง.................................................................................................................. 
ที่อยูที่
ทํางาน*................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย
..................... 



 

 

โทรศัพท (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อีเมล (สํานักงาน).............................................................  อีเมลสวนตัว 
........................................................ 
 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม*....................................................... 
หากเคยมีวีซาเชงเกนภายใน 3 ป  ไดวีซาจากสถานทูตประเทศ
อะไร*....................................................... 
วันท่ีเคยเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน 
*.......................................................................................... 
( ดูไดจากตราประทับ ตม. ที่ไดเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน ) 
วันท่ีสแกนลายน้ิวมือ  ตอนย่ืนวีซา 
*............................................................................................................. 
 
ออกคาใชจายเองหรือไม  .............หากใหทานอ่ืนออกคาใชจายใหตองเปนผูท่ีมีสายเลือด
เดียวกัน  
ทานใดออก (ช่ือ-
นามสกุล).......................................................................................................................... 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


