
 

 

รหสัทวัร  B2B2000060 
สวีเดน นอรเวย เดนมารก 3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE  
10 วัน 7 คืน 
ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม | รถไฟสายโรแมนติกฟลัม | กรุงออสโล 
ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด | ถายรูปกับเงอืกนอย | ลองเรือสําราญ DFDS  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 
สวีเดน –นอรเ์วย ์– เดนมารก์ 10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง มีนาคม – มิถนุายน 2563 

ราคาแนะนําเพียง  65,900.- 



 

 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม – พิพิธภณัฑเรือวาซา - ศาลาวาการกรุงสต็อก
โฮลม 

01.05 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 385 
** คณะเดินทางวันที่ 03-12 เม.ย.63 / 10-19 เม.ย.63 / 22 เม.ย.-01 พ.ค.63 / 
04-13 พ.ค.63 และ 20-29 พ.ค.63  ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถงึดูไบ  
เวลา 04.45 น. ** 
** คณะเดินทางวันที่ 01-10 มิ.ย.63 และ 16-25 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 
น. และถงึดูไบ  เวลา 04.45 น. ** 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงสต็อกโฮลม โดยสายการบินการเอมิเรตส เที่ยวบนิที ่EK 157 

** คณะเดินทางตัง้แตวันที่ 03 เมษายน 2563 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 
น. และถงึสต็อกโฮลม เวลา 13.10 น. ** 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – สตอ็กโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา – ศาลาวา่การกรุงสตอ็กโฮลม์ 
วนัที� 3. สตอ็กโฮลม์ – คารล์สตทั – ออสโล 
วนัที� 4. ออสโล – เกียรโ์ล – เบอรเ์กน 
วนัที� 5. เบอรเ์กน – ท่าเรือเก่า – อลุวิค 
วนัที� 6. อลุวิค – เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนติกฟลมั – ไมดรลั –  ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอรด์ – เมืองกอล 
วนัที� 7. เมืองกอล – กรุงออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ลอ่งเรือ DFDS      
วนัที� 8. โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ �ลเมอรเ์มด – นํ�าพแุห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ – ชอ้ปปิ�ง 
วนัที� 9. ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบิน – ดไูบ    
วนัที� 10. ดไูบ - กรุงเทพฯ 



 

 

12.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมือง
สต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะ
เปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 08 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธตีรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร นําทานชมกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับ
ขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอม
ดวยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทาํให
สต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหงหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม งดงามแปลกตา
ในบรรยากาศรอบๆเมืองทีต้ั่งอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคญั อาทิ อาคารรัฐสภา, 
พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวงัหลวงและพธิีเปล่ียนการดทหาร
ดานหนาของลานจตุัรัสกวาง เปนตน จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภณัฑเรือวาซา 
(Vasa Museum) เปนเรือทีถ่กูกูขึ้นมาในศตวรรษที ่17 เน่ืองจากสามารถรักษา
ช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลัก
นับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญที่สดุแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือ
ลําน้ี  9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา  พพิิธภัณฑแหงน้ีดึงดูด
นักทองเที่ยวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย และจากน้ันนําทานเขา
ชมศาลาวาการกรงุสต็อกโฮลม (City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถงึ 12 ป ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คอื Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน 
และมงุหลงัคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทกุๆ วันที่ 10 ของ
เดือนธันวาคมของทุกป จะมีพธิีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นํา
ทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตนั อันเปนบริเวณทีต้ั่งของพระราชวงัหลวงใหทานได
ถายรูปที่ระลึก (กรณพิีพิธภัณฑเรือวาซา ไมสามารถเขาชมได ทางบรษัิทขอสงวน
สิทธิค์ืนเงนิทานละ 500 บาท)  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม SCANDIC TALK หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ 3 สต็อกโฮลม – คารลสตัท – ออสโล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองคารลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู

ระหวางเมอืงสต็อกโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะ
เปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมอืงโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป
ค.ศ.1604 ช่ือเมอืงจงึเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญของ
เมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาํจังหวดั และสะพาน
หิน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึ่งเปนเมืองหลวงทีม่ี

คาครองชีพสูงที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติทีแ่ปลกใหม ซึง่เปนธรรมชาติที่อดุม
สมบูรณ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม RADISSON BLU OSLO ALNA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ออสโล – เกียรโล – เบอรเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเกียรโล (Geilo) เมอืงแหงสกีรีสอรทแสนสวยกลางหบุเขา และ



 

 

ดินแดนแหงกลาเซียรทีม่ีช่ือเสียงของนอรเวย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเบอรเกน (Bergen) เมืองเบอรเกนเมืองในฝนที่แสน

นารัก เปนเมอืงทาที่สาํคัญของนอรเวยมาต้ังแตคริสศตวรรษที่ 13 เมอืงนี้ลอมรอบดวย
ภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม SCANDIC NEPTUN หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 เบอรเกน – ทาเรือเกา – อุลวิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดนิเลนทาเรือเกาของเมืองเบอรเกน (Bryggen) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน

โดยยูเนสโก (UNESCO's World Heritage) ใหเปนมรดกโลก มีอาคารไมแบบ
โบราณจํานวน 58 หลงั เปนสถานทีท่ี่หลงเหลือจากหน่ึงในทาเรือการคาขนาดใหญที่
เกาแกที่สดุของยุโรปเหนือ ทาเรือของ Bergen กอต้ังขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1643-
1652 โดย King Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขุนนางชาวนอรเวยทีถ่ือ
สิทธิผูกขาดการคาปลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอลุวคิ (Ulvik) เมืองเลก็ๆต้ังอยูริมฮารดแดงเกอรฟยอรดอนั

งดงาม 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม PARK VOSSEVANGEN หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 อุลวคิ – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล –   
ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด – เมืองกอล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองฟลัม ใหทานสัมผัสประสบการณ น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-

ไมดรลั (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most 
Beautiful Train  Journey in The World นับเปนเสนทางรถไฟสายที่โรแมนติก
ที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคที่เจาะทะลุภูเขา ผานทะเลสาบ แมน้ํา และน้ําตกเหนือ



 

 

คณานับที่เกิดจากการละลายของหมิะบนภูเขา มุงสูสถานีไมดรลั (Myrdal) ศูนยกลาง
ของรถไฟสายโรแมนติก ต้ังอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟ
ยอรด Aurland ที่มภีูมทิัศนงดงามสุดสายตา ที่ทานจะไดชมปรากฏการณทาง
ธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลมุเหนือพื้นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันเปลี่ยนบรรยากาศใหทานลองเรือชมความงามของซองฟยอรด 

(Sognefjord) มุงหนาสูเมืองกดุวานเกน (Gudvangen) ซึ่งฟยอรดน้ีนอกจากจะ
ไดรับการจัดอันดับเปนมรดกโลกแลว ยงัไดรับการขนานนามวาเปนฟยอรดที่ยาวและลกึ
ที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ชวงที่ไดรับการ
ยกยองวาสวยที่สุดคือ NARROW FJORD ระหวางทางเพลดิเพลินกับภผูาสงูชันอัน
เขียวขจ ีธารน้ําตกนับรอยสาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหศัจรรยของ
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการกดัเซาะของแผนธารน้ําแขง็ในยคุน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน 
ในโลกน้ีมีไมกี่ประเทศทีม่ีฟยอรด แตฟยอรดทีไ่ดช่ือวาสวยที่สดุในโลกคือฟยอรดใน
ประเทศนอรเวย ซึง่ชองฟยอรดแหงน้ีไดช่ือวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน  จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองกอล (Gol) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม STOREFJELL RESORT หรือเทียบเทา 

(เพื่อความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน ในคืน
ถัดไป) 
 

วันที่ 7 เมืองกอล – กรงุออสโล – อทุยานฟรอกเนอร – ลองเรือ DFDS      
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอทุยานฟรอกเนอร (Frognor 
Sculoture Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่
ใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลงัไดเห็นวัฎ
จักรในหน่ึงชีวติของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนทีต้ั่งของรูปแกะสลักช้ินโบวแดง
ของทานช่ือ "โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว จากน้ัน
อิสระใหทานเลือกซื้อของฝาก และชอปปم�ง ณ บริเวณถนนคารล โยฮันส เกท (Karl 
Johans Gate) ถนนสายชอปปم�งทีม่ีชีวติชีวา และ มช่ืีอเสียงที่สดุแหงหน่ึงของออสโล 
มีทัง้รานคา รานอาหารมากมายต้ังอยูบนถนนเสนน้ี ใหเวลาทานได อิสระเลือกซือ้สินคา
ตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 กรณีถายงัพอมีเวลาเหลือกอนไปทาเรือจะนําทานถายรูปกบัศาลาวาการเมืองออสโล 

ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริม
แมน้ํา ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด อีกทัง้โรงละครแหงชาติ 



 

 

(The Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝم�งของออสโลให
เกิดเปนพื้นที่ทีม่ีประโยชน และการปรับผงัการจราจรของชายฝم�งดานตัวเมอืงออสโล 
จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือเพือ่ลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian 
Seaway) ที่พร่ังพรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษ,ีรานอาหาร, หอง 
Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกของทาน) 

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

SEA VIEW)   (ในกรณทีีห่องพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอ
ตอคณะ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ 700 บาท) 
 

วันที่ 8 โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน –  
พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปم�ง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางถึงกรงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นํา
ทานเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรปูคูกับเงือกนอย (Little Mermaid) 
สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญทีม่ีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบ
ทาอยู ชมน้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain)  มตํีานานเลาขานวา "เทพ
เจา ผูทรงอิทธฤิทธิด์ลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงราง



 

 

ลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทกุ
วันน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บาย 

นําเที่ยวชมพระราชวงัอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่
ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตล
ร็อคโคโค และจะมกีารเปลี่ยนทหารยามหนาวงัทกุวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินี
นาถเสด็จประทับอยูที่น่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรสัซติีฮ้อลล (City Hall) 
จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครึกคร้ืนของใจ
กลางเมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ที่ยาว
ที่สุดในโลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนด
เนมช่ือดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, 
Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก 
 

เขาสูทีพั่ก โรงแรม ZLEEP COPENHAGEN หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 9 ปราสาทโรเซนบอรก –  สนามบิน – ดไูบ    
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg 
Castle) เปนปราสาทที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือ
สรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสาม
แหงน้ียงัเปนที่เก็บเคร่ืองเพชร มหามงกฎุ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดน
มารคต้ังแตอดีตจนถงึปจจุบันอีกดวย 



 

 

 
 ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู สนามบนิ เพื่อใหทานมีเวลาในการทาํ คนืภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษภีายในสนามบิน 

14.20 น. 
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิที่ EK 152 
** คณะเดินทางตัง้แตวันที่ 03 เมษายน 2563 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 15.35 
น. และถงึดูไบ  เวลา 23.55 น. ** 

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 376 

 

** คณะเดินทางวันที่ 03-12 เม.ย.63 / 22 เม.ย.-01 พ.ค.63 / 04-13 พ.ค.63 
และ 20-29 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ  เวลา 12.50 น. 
** 
** คณะเดินทางวันที่ 01-10 มิ.ย.63 และ 16-25 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 
น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น. **  
** คณะเดินทางวันที่ 10-19 เม.ย. 63 ออกเดินทางดวยเที่ยวบินที่ EK384 ออก
เดินทาง เวลา 02.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.15 น. ** 

12.35 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 ************************************************************************************ 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 
สวีเดน –นอรเวย – เดนมารก 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

02 – 11 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 47,600.- 12,900.- 
16 – 25 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 47,600.- 12,900.- 
03 – 12 เม.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 54,600.- 12,900.- 
10 – 19 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 53,600.- 12,900.- 
22 เม.ย.-01 พ.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 54,600.- 12,900.- 
04 – 13 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 
20 – 29 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 
01 – 10 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 
16 – 25 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมดัจาํแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

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

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกบัทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  



 

 

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวซีาประเทศนอรเวย (ผูย่ืนวซีาตองชําระเงินพรอมเงนิมัดจํา

คาทวัร เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียม
เอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง
กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษทัฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ



 

 

ขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพจิารณาอนุมติัวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายไุมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนงัสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย ประมาณ 1,000-5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 

 



 

 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ

คาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง

และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา
ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 



 

 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (นอรเวย)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชัน้ 8) *** 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

                                                                      
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 



 

 

***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาตดิวย*** 

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

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมดุเงินฝาก 
ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป  สวนตวัของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 
เดือน รบกวนลกูคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบั
ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวนัยื่นวีซา  และบัญชีตองมคีรบทกุเดอืน  ใน
กรณีทีม่ีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบญัชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลม
เกา –เลมใหม) 
3.1 กรณผูีเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.1.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูรับรองคาใชจายให ถายสําเนา 
ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วนั กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมคีรบทกุ
เดือน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทาํจดหมายช้ีแจง        
     3.1.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายทีม่กีารช้ีแจงความสมัพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 



 

 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่
ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่
ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

***กรณีเด็กอายุตํา่กวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 
 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทกุเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศนอรเวย 
กรุณากรอกแบบฟอรมเปนภาษาอังกฤษ 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัดหมาย
ใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตองตรงกับขอมูลที่
ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 
 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล
................................................................. 
นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลี่ยน ช่ือ – สกุล) 
....................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................สถานที่เกิด
........................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................  
วันที่ออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง
................................... 
สถานภาพ*   โสด   แตงงาน (ถาแตงงานใหระบุดานลางดวย)      
  แตงงาน (ไมจดทะเบียน)    หมาย   หยา 
ใสช่ือคูสมรส คูหยา หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พรอมวันเดือนปเกิดของเขา * 
..............................................................................................................................................................
.......... 
ใสวันเดือนปท่ีสมรส (กรอกทุกกรณีแมวาจะหยาหรือเปนหมาย) 
.................................................................. 
ใสวันเดือนปท่ีหยา
.......................................................................................................................................... 
ใสวันเดือนปท่ีคูสมรสเสียชีวิต 



 

 

....................................................................................................................... 
ที่อยูของทานที่สามารถติดตอได
...................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
........... 
รหัสไปรษณีย............................... 
โทรศัพท (บาน)...................................................  มือถือ* ................................................ 
อาชีพ*    เจาของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 วางงาน              อื่นๆ(กรุณาระบุ) 
ช่ือบริษัท/ชื่อโรงเรียน*............................................................................................. 
ตําแหนง.................................................................................................................. 
ที่อยูที่
ทํางาน*................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย
..................... 
โทรศัพท (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อีเมล (สํานักงาน).............................................................  อีเมลสวนตัว 
........................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม*....................................................... 
หากเคยมีวีซาเชงเกนภายใน 3 ป  ไดวีซาจากสถานทูตประเทศ
อะไร*....................................................... 
วันที่เคยเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน 
*.......................................................................................... 
( ดูไดจากตราประทับ ตม. ที่ไดเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน ) 
วันที่สแกนลายน้ิวมือ  ตอนย่ืนวีซา 
*............................................................................................................. 
 
ออกคาใชจายเองหรือไม  .............หากใหทานอื่นออกคาใชจายใหตองเปนผูที่มีสายเลือดเดียวกัน  
ทานใดออก (ช่ือ-
นามสกุล).......................................................................................................................... 

 


