
 

 

รหัสทัวร B2B1902391 
ทัวรยุโรป Scandinavia Dream Journey สวีเดน นอรเวย  
เดนมารค 7 วัน 4 คืน (SQ) 
พิพิธภัณฑเรือวาซา - ศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม 
อุทยานฟรอกเนอร - ถนนคารล โยฮันส เกท – เรือสําราญ DFDS 
ลิตเต้ิลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน – พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปم�ง 
 

                



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที ่1 กรุงเทพ – สิงคโปร 
15.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินสิงคโปร พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก
ใหกับทาน  

18.30 น. ออกเดินทางสูสิงคโปรดวยเท่ียวบินที่ SQ979 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร รอเปล่ียนเคร่ือง 
วันที่ 2 สิงคโปร – สตอกโฮลม  - พิพิธภัณฑเรือวาซา -  ศาลาวาการกรุงสตอก

โฮลม 
00.20  น. ออกเดินทางตอสู กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน เท่ียวบินที่ SQ362 
13.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda 
Airport) เมืองสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน (เวลาทองถ่ินชากวา
ประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันท่ี 31 มีนาคม 
2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานชมกรุง
สต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศ
สวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จน
ไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 
14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 
(Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก กรุงสตอกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่
ต้ังอยูบนพ้ืนน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑในยุค
กลาง, มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปล่ียนการดทหาร



 

 

ดานหนาของลานจัตุรัสกวาง เปนตน จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑ
เรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูข้ึนมาในศตวรรษที่ 17 
เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต 
และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปน
ทรัพยสมบัติทางศิลปะท่ีโดดเดนและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญที่สุด
แหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เก่ียวของกับ
เรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเก่ียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ
แหงน้ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑใน
สแกนดิเนเวีย  

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall) ซ่ึงใชเวลาสราง

ถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar 
Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโม
เสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือน
ธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel 
Prize) นําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณท่ีต้ังของ
พระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก (กรณีพิพิธภัณฑเรือวาซา ไม
สามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทานละ 500 บาท) 
(กรณีศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์คืนเงินทานละ 500 บาท) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 



 

 

ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN CAPITAL HOTEL หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 3 สต็อกโฮลม – คาลสตัท –ออสโล  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริม

ทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อกโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมือง
ออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี 
สรางเมืองโดยกษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึง
เรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญของเมือง 
สรางข้ึนเม่ือป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด 
และสะพานหิน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซ่ึงเปน
เมืองหลวงท่ีมีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบ
ดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพ
ธรรมชาติท่ีแปลกใหม ซ่ึงเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม THON HOTEL LILLESTROM หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร - ถนนคารล โยฮันส เกท – เรือสําราญ 

DFDS 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานชมอุทยานฟรอกเนอร (Frognor Sculoture Park) ชม
ผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 
40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังได
เห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ต้ังของ
รูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจาก
หินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว จากน้ันอิสระใหทานเลือกซ้ือของฝาก 
และชอปปم�ง ณ บริเวณถนนคารล โยฮันส เกท (Karl Johans Gate) 
ถนนสายชอปปم�งที่มีชีวิตชีวา และ มีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงของออสโล มี
ท้ังรานคา รานอาหารมากมายต้ังอยูบนถนนเสนน้ี ใหเวลาทานได อิสระ
เลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย กรณีถายังพอมีเวลาเหลือกอนไปทาเรือจะนําทานถายรูปกับศาลาวา

การเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของ
อาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ํา ซ่ึงรายลอมดวยอาคารท่ี
สวยงามริมออสโลฟยอรด อีกท้ังโรงละครแหงชาติ (The Oslo 
Opera House) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝم�งของออสโลให
เกิดเปนพื้นท่ีที่มีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝم�งดานตัว
เมืองออสโล จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS 
(Scandinavian Seaway) ที่พร่ังพรอมไปดวยรานขายของ, รานคา
ปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป�า
สําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของทาน ) 



 

 

ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก 
(Denmark 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบน
เรือ 

ที่พัก  พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  
วันที่ 5 โคเปนเฮเกน –  ลิตเต้ิลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน –  

พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปم�ง 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก 

(Denmark) นําทานเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงือก
นอย (Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือ
ขนาดใหญท่ีมีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู ชมน้ําพุแหงราชินี
เกฟออน (Gefion Fountain)  มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรง
อิทธิฤทธ์ิดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนได
แปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิด
เปนประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําเท่ียวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) 

บริเวณดานนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารก
นับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค และจะมีการเปล่ียน
ทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับ



 

 

อยูท่ีน่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิต้ีฮอลล (City Hall) จุด
ถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศ
ครึกคร้ืนของใจกลางเมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget 
Street) ถนนชอปปم�ง ที่ยาวที่สุดในโลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไป
ส้ินสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมช่ือดัง อาทิ  Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy 
Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค่ํา       อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม QUALITY HOTEL HOJE 

TASSTRUP หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 โคเปนเฮเกน - สนามบิน  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

12.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เท่ียวบิน
ท่ี SQ351 

วันที่ 7 สิงคโปร - กรุงเทพฯ 
07.30 น. เดินทางถึงสิงคโปร รอเปลี่ยนเคร่ือง 

09.45  น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ เท่ียวบินที่ SQ972 



 

 

11.10 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมเีตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

24-30 ต.ค. 62 49,900.
- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 33,900.

- 6,500.- 

10-16 พ.ย. 62 48,888.
- 48,888.- 48,888.- 48,888.- 33,900.

- 6,500.- 

24-30 พ.ย. 62 48,888.
- 48,888.- 48,888.- 48,888.- 33,900.

- 6,500.- 

1-7 ธ.ค. 62 51,900.
- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 33,900.

- 6,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา  



 

 

           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิก
การจองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการ
จองไดจากทาง 
          เจาหนาท่ี 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณี

มีความประสงคอยูตอ   
          จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน)คาภาษีสนามบินทุกแหงตาม
รายการ  
  3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
  4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
  5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
  6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
  7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  



 

 

        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข
กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
   8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
   9  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

      1.  คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
   2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
       เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป�วยจากโรค    
       ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
   3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
   4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
   5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
   6. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถ่ิน  (12 ยูโร) 
   7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

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

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

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

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํา 

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวี
ซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ 

     ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับ
เสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ํา 



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (นอรเวย)  
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) *** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

                                                                      

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไมชํ่ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, 
ทํางานอยู่ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ 
กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยื�นขอวี
ซ่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้
ขอ้กาํหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง



 

 

ขาวเทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะ
หมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป  
สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมี
ครบทกุเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี�แจง         
3.2  กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั �งสองเล่ม (ทั �งเลม่เกา่ –เลม่
ใหม)่ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.1.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์ สว่นตัวของผูร้ับรองค่าใชจ้่ายให ้ ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ี
อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยื�นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้
ขอเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี�แจง         
     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองค่าใชจ้า่ยที�มกีารชี�แจงความสัมพันธอ์กีหนึ�งฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 



 

 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง
คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น 

7. ท่านไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซี่า
เทา่น ั�น 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุ
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยื�นวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์

กรณุากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษ 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มูลนี�ในการจองควินดั

หมายใหท้า่นก่อนและไม่สามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ั�นเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้ง
ตรงกบัขอ้มลูท ี�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ั�น) 
 



 

 

ชื�อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. 

นามสกุลเดิม(กรณเีคยเปลี�ยน ชื�อ – สกุล) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานที�เกดิ........................................................... 

หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................  

วนัที�ออกหนังสือเดนิทาง..........................................  วนัที�หมดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)    หม้าย   หย่า 

ใส่ชื�อคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาที�เสียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ใส่วนัเดือนปีที�สมรส (กรอกทุกกรณแีม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วนัเดือนปีที�หย่า.......................................................................................................................................... 

ใส่วนัเดือนปีที�คู่สมรสเสียชีวติ ....................................................................................................................... 

ที�อยู่ของท่านที�สามารถตดิต่อได้...................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณย์ี............................... 

โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอาย ุ    นกัเรียน   

 ว่างงาน              อื�นๆ(กรุณาระบุ) 

ชื�อบริษทั/ชื�อโรงเรียน*............................................................................................. 



 

 

ตาํแหน่ง.................................................................................................................. 

ที�อยู่ที�ทาํงาน*................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................... 

โทรศัพท์ (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อเีมล์ (สํานักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตวั ........................................................ 
 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน � ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมีวซ่ีาเชงเก้นภายใน � ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัที�เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ที�ได้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัที�สแกนลายนิ�วมือ  ตอนยื�นวซ่ีา *............................................................................................................. 

 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอื�นออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ที�มีสายเลอืดเดยีวกนั  

ท่านใดออก (ชื�อ-นามสกลุ).......................................................................................................................... 
 

 

 


