
 

 

รหัสทัวร B2B2000165 
ทัวรสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวย เดนมารก  9 วัน 6 คืน (TG) 
สต็อกโฮลม | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด 
รถไฟสายโรแมนติก | พิพิธภัณฑเรือวาซา 
 

 
 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
 
22.00 น. 
 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม – ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม  - พิพิธภัณฑเรือวาซา 
 
01.10 น. 

 
ออกเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG960 

07.00 น. ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมือง
สต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะ
เปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร นําทานชมกรุงสต็อกโฮลม  (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับ
ขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอม
ดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให
สตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม  งดงามแปลก
ตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ต้ังอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์  - พิพิธภณัฑเ์รอืวาซา 
วนัที� �. สต็อกโฮลม์ – คารล์สตทั – ออสโล 
วนัที� �. ออสโล – พิพิธภณัฑเ์รอืไวกิ �งโบราณ – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ - เกียรโ์ล 
วนัที� �. เกียรโ์ล - เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนติกฟลมั – ไมดรลั – กดุวานเกน้ - เกียรโ์ล 
วนัที� �. เกียรโ์ล – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์- เรอืสาํราญ DFDS 
วนัที� �. DFDS – โคเปนเฮเกน – พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - ถนนสตรอยก ์
วนัที� �. โคเปนเฮเกน – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพ 



 

 

พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหาร
ดานหนาของลานจัตุรัสกวาง เปนตน นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม 
(City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค 
สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธี
เล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลา
สตัน อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก แลวนําทานขึ้นสู
จุดชมวิวเมืองสต็อกโฮลมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิวเมือง 

 
 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

         
บาย 

จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาใน
ศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต 
และตกแตงประดับประดาดวยรปูแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเท่ียวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑ
ประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรอืลําน้ี 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร
เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ



 

 

ในสแกนดิเนเวีย นําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณที่ต้ังของ
พระราชวังหลวงใหทานเดินเลนตามอัธยาศัย 
 

 
คํ่า 

 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN STOCKHOLM BROMMA หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่ 3 สต็อกโฮลม – คารลสตัท – ออสโล  
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองคารลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู
ระหวางเมืองสต็อกโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะ
เปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษตัริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป
ค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญ
ของเมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และ
สะพานหิน 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงประเทศนอรเวย (Norway) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUALITY EXPO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ออสโล – พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน - เกียรโล 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม ใน
ยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัดแสดง
เกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาว
ไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือท้ังในเรื่องของการรบทําการคา
และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรือง
ที่สุด นําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซ่ึงสรางดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม
ดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ํา ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่
สวยงามริมออสโลฟยอรด จากน้ันมีเวลาใหทานเดินเลนเลือกซื้อของชอปปم�ง ณ 
บริเวณถนนคารล โยฮันส เกท (Karl Johans Gate) ใหทานเลือกซื้อของฝากของ
ที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) น้ี

ตั้งสูงตระหงานอยูบนยอดเขา เปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวในป 
1952 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเกียรโล (Geilo) เมืองแหงสกีรีสอร
ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแหงกลาเซียรที่มีชื่อเสียงของนอรเวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม USTEDALEN  หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 5 เกียรโล - เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – กุดวานเกน 
-เกียรโล 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองฟลัม ใหทานสัมผัสประสบการณ น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-
ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most 
Beautiful Train  Journey in The World นับเปนเสนทางรถไฟสายที่โรแมนติก
ที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคที่เจาะทะลุภูเขา ผานทะเลสาบ แมน้ํา และน้ําตกเหนือ
คณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุงสูสถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยกลาง
ของรถไฟสายโรแมนติก ต้ังอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟ
ยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ที่ทานจะไดชมปรากฏการณทาง
ธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดิน 
 

 
 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

บาย จากน้ันเปลี่ยนบรรยากาศใหทานลองเรือชมความงามของซองฟยอรด 
(Sognefjord) มุงหนาสูเมืองกุดวานเกน (Gudvangen) ซึ่งฟยอรดน้ีนอกจากจะ
ไดรับการจัดอันดับเปนมรดกโลกแลว ยังไดรบัการขนานนามวาเปนฟยอรดที่ยาวและ



 

 

ลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ชวงที่ไดรับ
การยกยองวาสวยที่สุดคือ NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชัน
อันเขียวขจี ธารน้ําตกนับรอยสาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหัศจรรยของ
ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเม่ือหลายลานปกอน 
ในโลกน้ีมีไมกี่ประเทศที่มีฟยอรด แตฟยอรดที่ไดชื่อวาสวยที่สุดในโลกคือฟยอรดใน
ประเทศนอรเวย ซ่ึงชองฟยอรดแหงน้ีไดชื่อวาสวยติดอันดับโลกเชนกนั  จากนั้นนํา
ทานเดินทางกลับสูเมืองเกียรโล(Geilo) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม USTEDALEN  หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 เกียรโล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร - เรือสําราญ DFDS 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางกลับสูกรุงออสโล เมืองหลวงที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่
โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับ
สภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซ่ึงเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บาย นําทาน ชมอุทยานฟรอกเนอร (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ

ปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูป
สลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวติของมนุษย ตรงใจ
กลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 
เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว จากนั้นนําทานชมบริเวณ ดานนอก
ปราสาท Akerrus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค จากนั้นนําทาน
เดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่ง
พรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษ,ีรานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ 
(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคนืบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของทาน) 
ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารบนเรือ 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS แบบ 
SEAVIEW 
(ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ700 บาท) 
 

วันที่ 7 DFDS – โคเปนเฮเกน – พระราชวังอมาเลียนบอรก - ถนนสตรอยก 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นํา
ทานเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกบัเงือกนอย(Little Mermaid) 
สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญ
เทียบทาอยู ชมนํ้าพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) มีตํานานเลาขานวา 
"เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนได
แปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศ
เดนมารกในทุกวันนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําเท่ียวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอก

ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับตัง้แต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบ
สไตลร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยงเม่ือสมเด็จพระ
ราชินีนาถเสด็จประทับอยูท่ีน่ี จากนั้นใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซติี้ฮอลล (City 
Hall) จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครกึคร้ืน
ของใจกลางเมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง 
ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคา
แบรนดเนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, 
Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 



 

 

 
 
คํ่า 

 
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL MARINA หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 8 โคเปนเฮเกน – สนามบิน 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) 
และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.25 น.  เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG951 
 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
 
06.00 น. 

 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
THE IMPRESSIVE SCANDINAVIAสวีเดน นอรเวย เดนมารก 

9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริม
เตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดีย่ว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 02-10 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.
- 47,780 14,900 

วันที่  21-29 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.
- 47,780 14,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 2 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิทั 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (นอรเวย) 
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 8) *** 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสอืเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสหีนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (พื้น
หลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป  สวนตัวของผูเดินทาง ถายสาํเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดท
ไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มไีมครบ 6 เดือน ใหขอ
เปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบญัชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –
เลมใหม) 



 

 

3.1 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.1.1 สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูรับรองคาใชจายให ถายสาํเนา ยอนหลัง 
6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 
เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
     3.1.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor 
Letter) 

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

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

งาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 
5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  
-  



 

 

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

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสาํเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเดก็อายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนวซีาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวซีาประเทศนอรเวยกรุณากรอกแบบฟอรมเปนภาษาอังกฤษ 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัด
หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตอง

ตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 
 

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 หรือสามีภรรยาที่เสียชีวติ พรอมวันเดือนปเกิดของเขา * 
...................................................................................................................................................
..................... 
ใสวันเดือนปที่สมรส (กรอกทุกกรณีแมวาจะหยาหรือเปนหมาย) 
.................................................................. 
ใสวันเดือนปที่หยา
.......................................................................................................................................... 
ใสวันเดือนปที่คูสมรสเสียชีวิต 
....................................................................................................................... 
ที่อยูของทานที่สามารถติดตอได
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
....................รหัสไปรษณีย............................... 
 



 

 

 
 

โทรศัพท (บาน)...................................................  มือถือ* ................................................ 
อาชีพ*    เจาของกิจการ  พนกังาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ    
 นักเรียน            วางงาน             อืน่ๆ(กรุณาระบุ) 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 
ตําแหนง.................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน........................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย..................... 
โทรศัพท (สํานักงาน).....................................................  โทรสาร ............................................. 
อีเมล (สํานักงาน)..................................................... อีเมลสวนตัว ............................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวซีาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม*....................................................... 
หากเคยมีวีซาเชงเกนภายใน 3 ป  ไดวีซาจากสถานทูตประเทศ
อะไร*....................................................... 
วันที่เคยเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน 
*.......................................................................................... 
( ดูไดจากตราประทับ ตม. ที่ไดเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน ) 
วันที่สแกนลายน้ิวมือ  ตอนย่ืนวีซา 
*............................................................................................................. 
ออกคาใชจายเองหรือไม  .............หากใหทานอื่นออกคาใชจายใหตองเปนผูที่มีสายเลือด
เดียวกัน  
ทานใดออก (ช่ือ-นามสกุล)...................................................................................................... 


