
 

 

รหัสทัวร BID2000718 
ทัวรสแกนดเินเวยี เดนมารก นอรเวย สวีเดน 8 วนั 5 คืน (TG) 
รูปปم�นนางเงือกนอย | นํ้าพุเกฟออน | พระราชวังอามาเลียนบอรก 
ทาเรือนูฮาวน | ชอปปم�ง ณ ถนนสตรอยก | ทาเรือสําราญ DFDS 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย

ประตู 3 เคานเตอร D 
Thai Airwaysโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

วันที่สอง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมารก • รูปปم�นนางเงือกนอย • นํ้าพุเกฟออน  
• พระราชวังอามาเลียนบอรก • ทาเรือนูฮาวน • ชอปปم�ง ณ ถนนสตรอยก  
• ทาเรือสําราญ DFDS ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูราชอาณาจักรเดนมารก (Kingdom of Denmark) 
เมืองโคเปเฮเกน 
โดยเท่ียวบินที ่TG950 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง **ใชเวลา
เดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 50 นาที ** 

07.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมารก ผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร 
** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** พบการตอนรับอยาง
อบอุนจากเจาหนาท่ี 
โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เปนเมืองหลวงและเมืองที ่ใหญที ่สุดของ
ประเทศเดนมารก และเปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย 



 

 

จากนั้น นําทานชม รูปป นนางเงือกนอย (THE LITTLE MERMAID) ตั�م ้งอยู บริเวณ
ทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนของขวัญแกกรุงโคเปนเฮเกน โดย 
คารล จาค็อบเซน บุตรชายของผู ก อตั ้งบริษัทเบียรคารลสเบิร ก ไดมีความ
ประทับใจจากการดูบัลเลต เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริส
เตียน แอนเดอรเซน เปนอยางมาก จึงวาจางศิลปนชาวเดนมารกชื่อ เอ็ดวารด อีริก
เซน มาปم�นรูปเงือกนอยนี้ โดยนําแบบใบหนามาจากนักเตนบัลเลตชื่อ เอลเลน 
ไพรซ สวนรางกายที่เปนหญิงเปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและที่นี่ได
กลายเปนสัญลักษณที่สําคัญของเมือง  

ที่นี่เปนสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถายภาพมากที่สุดแหงหนึ่งของโลกเลยในแตละปจะ
มีนักทองเที่ยวมากกวา 1 ลานคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคูกับรูปปم�น The Little Mermaid 
และถาเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็หามพลาดเลยนะคะ 



 

 

นํ้าพุเกฟออน (GEFION FOUNTAIN) รูปปم�นของเทพีนอรดิกเกฟออนที่กําลัง
ลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ท่ีมีความเชื่อวา เทพีนอรดิกเกฟออนทําการไถคราดเพื่อให
เกิดเปนประเทศเดนมารคนั่นเอง  
นําทานถายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอรก (AMALIENBORG PALACE) 
เปนพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศเดนมารก ตั้งอยูริมนํ้าทางเหนือของตัวเมือง
โคเปนเฮเกนคะ สรางขึ้นเม่ือกลางศตวรรษที่ 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 
300 ปของราชวงศโอลเดนบวรก และใชเปนที ่พํานักของเหลาราชวงศ 4 
ครอบครัว ภายในจัดแสดงสิ่งของลํ้าคาตางตางมากมาย อาทิ เชน เครื่องเพชร
มหามงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู ทาเรือนูฮาวน (Nyhavn) เปนเขตทาเรืออันเกาแกของโคเปนเฮเกน ตั้งอยูริมฝم�ง
ตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่ง
ใหสรางทาเรือใกลๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อใหสะดวกงายตอการขนยายสินคา และใช
เปนทาเรือพาณิชยสําหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบทา ในวันอากาศดีๆ ถือ
เปนศูนยรวมของนักทองเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้น ใหทานไดอิสระชอปปم�ง ณ ถนนสตรอยก (Strøget) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดใน

โลก รานบนถนนชอปปم�งสายหลักของเมืองนั้นเต็มไปดวยแบรนดดังที่เราคุนเคยดี 
ตั ้งแต Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ที ่ไมวาใครจะเขา
มาแลวกี่เมืองกี่สาขา ก็ไมสามารถหยุดขาตัวเองไมใหเดินเขาไปซํ้าได แตที่นาสนใจ
มากกวาคือรานของแบรนดดีไซเนอรทองถิ่นชื่อดัง อยาง Wood Wood, Stine 
Goya, Henrik Vibskov ที่ตั้งอยูบริเวณนี้เชนกัน 



 

 

 
*** ประเทศเดนมารก ถือเปนอีกประเทศที่เปนสวรรคของนักชอปฯ เพราะสามารถท า 

Tax Refundไดเยอะ สามารถไดเงินคืนราวๆ 18-19% ของราคาสินคาที่ซื้อ 
(แตตองซื้ออยางนอย 300 DKK ภายในวันเดียวกันและรานเดียวกัน)*** 

15.30 น. ไดเวลาอันสมควรเดินทางสูทาเรือสําราญ DFDS Scandinavian Seaways 
เพ่ือทําการเช็คอิน  

(การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป�าแยกชดุสําหรับคาง 1 คืนเพ่ือความสะดวกสบาย) 
17.00 น. ออกเดินทางสูกรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอรเวย ใหทานไดเลือกซื้อสินคา

ปลอดภาษีบนเรือมากมาย รานอาหาร สปา การแสดงโชว และอ่ืนๆ 



 

 

 
19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟตเมนูซีฟู�ดและอืน่ๆอกีมากมาย  

***โดยอาหารบุฟเฟตซีฟู�ดทางเรือจะจัดเตรียมเมนูอาหารขึ้นอยูแตละฤดูกาล*** 
ที่พัก DFDS Scandinavian Seaways หองพักแบบปกติ (INSIDE CABIN, 

BUNK BEDS) หรือเทียบเทา 
***ในกรณีลูกคาตองการอัพเกรดเปนหองแบบมีหนาตาง (SEASIADE 
CABIN) เพิ่มทานละ 3,000 บาท โดยทําการเช็คกับเจาหนาที่อีกครั้งหนึ่งใน
การตรวจสอบหองวาง*** 
 

วันที่สาม ออสโล • เมืองกอล • เมืองฟลอม • ลองเรือชมซองนฟยอรด  
• เมืองกูดวาเกน • เบอรเกน   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ 
09.45 น. เดินทางถึงทาเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเวย 

เดินทางตอไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง ซึ่งเปนเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เปนปากประตูสูเขตฟยอรดของนอรเวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม(FLAM) นําทานลองเรือชมซองนฟ
ยอรด ที่สวยงามที่สุดในนอรเวย มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขามาใน
แผนดิน โดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผนดินของ
ธารนํ้าแข็งเมื่อหลายลานปกอน ระหวางทางลองเรือนั้นเราจะไดพบกับหมูบาน



 

 

เล็กๆ หลายหมูบาน ดานขางมีภูเขา จะมีนํ้าตกเล็กๆที่ไหลมาจากหนาผาใหเรา
เห็นเรื่อยๆ โดยเรือจะเริ่มออกจากเมืองฟลอมไปถึงยังทาที่เมืองกูดวาเกน 

 
การลองเรือระหวาง ฟลอม Flam และ กูดวาเกน Gudvangen   นั้นถือวา

เปนทริปที่หามพลาด เพราะเปนการลองเรือชมฟยอรดที่สวยมากๆ ถาใครที่ชอบชมวิว
ระหวางทาง การลองเรือนี้ถือวาหามพลาดเด็ดขาด 

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเบอรเกน (BERGEN) ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชั่วโมง เปนเมืองทาโบราณ เเละมีขนาดใหญเปนอันดบัที่สองของนอรเวย 
เปนเมืองที่มีความสวยงามของอาคารตางๆ ที่ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีตั้งเเต
สมัยศตวรรษที่ 18 โดยไดรับสมญานามวาเปนเมืองเเหงเจ็ดขุนเขาของนอรเวย 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก  MAGIC HOTEL SOLHEIMSVIKEN หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมี
การเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 

วันที่สี่ สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มารเก็ตสแควร • เมืองวอส • โรงแรม 
Fleischer's Hotel • นั่งรถไฟฟลอมสบานา • GEILO ไ (เชา/-/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น นําทานเดินทางสูสถานีรถราง Fløibanen เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และ

ชมทิวทัศนที่สวยงามของเมืองเบอรเกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอรดที่สวยงาม 
รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาท ี

 
นําทานเดิมชมยานชุมชนไมเกาโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf  
เปนทาเรือเกาของเมืองเบอรเกน ที่เปนหลักฐานแสดงความสําคัญของเมืองใน
ฐานะสวนหนึ่งของจักรวรรดิการคาของสันนิบาตฮันเซียติก ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 



 

 

14 จนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16 เคยเกิดเพลิงไหมเผาทําลายบานไมอันสวยงาม
ของบริกเกิน มาแลวหลายครั้ง  

 
มารเก็ตสแควร (MARKET SQUARE) ที่
ปลายตะวันออกเฉียงใตของทาเรือหลักที่
สวยงามของเมือง Bergen's มาร เก ็ตส
แควร (Torget) เปนสถานที่ที ่ชาวประมง
พื้นบานจับสัตวนํ้าไดทุกเชา มีสินคาอาหาร
ทะเลสดสดวางขายอยูมากมาย ตลาดปลา 
(Torget) มอีายมุากกวา 700 ป  
 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง ณ ตลาดปลาเบอรเกน MARKET SQUARE 
 นําทานเดินทางสูเมืองวอส (VOSS) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง 



 

 

 
ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปดดําเนินการมาตั้งแตป ค.ศ.1864 มีอายุ
กวา 150 ป โดยคนในตระกูล Fleischer สืบตอกันมาไดกวา 5 รุนชั่วคนแลว 
ไมไดเปลี่ยนมือใหเจาของอ่ืนคนนอก เปนหนึ่งโรงแรมในกลุม Historical Hotel  

  โรงแรมนี้มีหลักฐานหนึ่งที่คนไทยที่แวะผานมาเมืองนี้เขามาชมนั่นคือ ลาย
พระหัตถของ ร.5 พรอมคณะผูติดตาม ในครั้งการเสด็จประพาสยุโรปเมื่อป ค.ศ. 1907 
แลวมาประทับที่โรงแรมนี้เมื่อวันที่ 22 July 1907 โดยลายพระหัตถทางโรงแรมนี้ไดทํา
ใสกรอบแขวนไวบนผนังบริเวณดานหลังของ Reception มีลายพระหัตถของ ร.5 
ขอความวา “Chulalongkorn R, King of Siam, Bangkok” รวมถึงคณะผูติดตาม  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
พาทานขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สูสถาน ีMYRDAL ใหทานไดชมบรรยากาศ
ความงามของธรรมชาติ และที่พลาดไมได หลังจากนั้นนําทานนั่งรถไฟเสนทาง
สายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หนึ่งในเสนทางรถไฟสาย
สวยงามและมีความสูงชันที่สุดในโลก รวมระยะทางกวา 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู
มีรดาลเพียง 55 นาที มีรดาลเปนศูนยกลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบน
ความสูง 857 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลใกลกับฟยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศน
งดงามสุดสายตา ที่คุณจะไดชมปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการ
ละลายของธารนํ้าแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, ลอดภูเขา, 
สะพานขามหุบเขาและแมน ํ ้า รถไฟจะจอดใหท านไดถ ายภาพกับ น ํ ้าตก 
Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน ตลอดจนภูมิทัศนอันงดงาม
ของฟยอรดที่มีอยูมากมาย สุดปลายทางทีม่ีรดาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลังจากนั้น นําทานนั่งรถโคชเดินทางสูเมืองเกลโล (GEILO) โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.15 ชั่วโมง 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  USTEDALEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 

วันที่หา เกลโล • เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอรแลนด  
• พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ • เมืองคาลสตัท  
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
เดินทางตอไปเมืองออสโล (OSLO) 222 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3.30 ชั่วโมง ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ไดรับการจัดอนัดับใหเปน
เมืองที่มีคาครองชีพแพงที่สุดในโลกสําหรับชาวตางชาต ิ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น ชม สวนประติมากรรมวิกเกอรแลนด (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยู

ในเขตอุทยาน Frogner เปนสวนประติมากรรมท่ีใหญที่สุดในโลก โดดเดนไปดวย
ผลงานรูปแกะสลักหินและรูปหลอสําริดจํานวนมากกวา 200 ชิ้นงาน ที่นาทึ่งคือ 
ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสรางโดยศิลปน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดง
ใหเห็นถึงความทุมเทของตัวศิลปนเปนอยางมาก โดยใชเวลาในการสรางรวม 22 
ปเลยทีเดียว 

 



 

 

 
จากนั้น นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัด

แสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ 
ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุ
เกาแกกวา 1,000 ป 

              หนึ ่งในไฮไลทของการเที ่ยวออสโล พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง (THE VIKING SHIP 
MUSEUM) สถานท่ีจัดแสดงประวัติความเปนมาของหนึ่งในพาหนะชิ้นสําคัญท่ีสุดของโลก 

 
เดินทางสู เมืองคาลสตัท (KARLSTAD) 218 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมือง

เล็กที่สวยงามริมทะเลสาบ อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและ
เมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญนี้ สราง
เมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (KARL IX) ในปค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระ
นามของพระองค KARL-STAD ที่นี่มีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, 
จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหิน 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  SCANDIC KLARALVEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมี
การเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 



 

 

วันที่หก กรุงสต็อกโฮลม • ศาลาวาการเมืองสตอกโฮลม  
• พิพิธภัณฑเรือวาซา • แกมลาสแตน    ไ (เชา/กลางวัน/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
ออกเดินทางสู กรุงสต็อกโฮลม (STOCKHOLM) เปนหนึ่งในเมืองที่สวยท่ีสุดใน
โลก เมืองหลวงของประเทศสวีเดน  โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งอยู
ริมชายฝم�งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน มีประชากรในเขตเทศบาลสต็อก
โฮลม 909,000 คน ถานับเขตที่อยูอาศัยโดยรอบทั้งหมดจะมีประชากรประมาณ 
2.2 ลานคน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้น นําทานเขาชมศาลาวาการเมืองสตอกโฮลม  (Stockholm City Hall) ศาลา

วาการเมืองสตอกโฮลม ใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของ



 

 

สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคา
ดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคม
ของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)  

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa) เปนเรือ
ที ่ถ ูกกู ข ึ ้นมาในศตวรรษที ่ 17 เนื ่องจาก
สามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 
95 เปอรเซ็นตและตกแตงประดับประดา
ดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือ Vasa เปน
ทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหนึ ่งใน



 

 

โลก เรือลํานี้ถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑที ่สรางขึ้นเพื ่อแสดงเรือลํานี้ในเมือง
สตอกโฮลม ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได 16 ภาษา 
อิสระชอปปم�งยานแกมลาสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เปนยาน
เมืองเกาที่อยูมาตั้งแตศตวรรษที่ 13 เปนอีกที่หนึ่งที่ผูมาเยือน Stockholm ก็
มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลวา เมืองเกา ที่นี่มีมาตั้งแตสมัย
เริ่มกอตั้งเมืองสตอกโฮลม เปนสวนที่เกาแกและลํ้าคาทางประวัติศาสตรมากที่สุด
ในเมืองเลยทีเดยีวผสมผสานกับความทันสมัยเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว  

***สถานที่ชอปปم�งในยุโรปบางแหงจะปดวันอาทิตยถาทานตองการชอปปم�งสินคาแบรนด
เนม กรุณาเช็ควันเดินทางของทานกอนตดัสินใจซื้อโปรแกรมทัวรคับ*** 

เย็น  อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก  COMFORT HOTEL ARLANDAR AIRPORT หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 

วันที่เจ็ด กรุงสต็อกโฮลม • ถายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง  • สนามบิน                                                         
ไ (เชา/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ถ ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เปน
สะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสตอกโฮลม โดยเชื ่อมตอจาก Blasieholmen 
มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร และกวาง 9.5 
เมตร มงกุฎสีทองมักจะเห็นในโปสการดของสวีเดน เปนอีกจุดหนึ่งที่นักทองเที่ยว
นิยมมาถายภาพเปนที่ระลึก โดยมีภาพเมืองเกาปรากฏเปนฉากหลัง  

10.30 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูทาอากาศยานสตอกโฮลม-อารลันดา ใหทานทํา
การคืนภาษี TAX REFUND 



 

 

14.30 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 961 
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                                 

ไ (เชา/-/-) 
05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิ
รูลืม  

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

หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัด
หยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ 
สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่
ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมี
การเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อ
ประโยชนของทานเองและบุคคลอื่น 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่
กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 
 

**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลวทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทัง้หมด** 

 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย SCANDINAVIA 8 วัน 5 คืน เดนมารก นอรเวย สวีเดน โดยสาย
การบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

ไฟลทบิน ผูใหญ 

เด็กอาย ุ
2-11 ป
บริบูรณ 
พักกับ
ผูใหญ2

ทาน 
(เตียง
เสริม)  

ทานละ) 

เด็กอาย ุ
2-11 ป
บริบูรณ 
พักกับ
ผูใหญ2

ทาน 
(ไมมีเตียง) 

ทานละ 

พักเด่ียว 

07 เม.ย. 63 14 เม.ย. 63 TG950/TG961 73,900 73,500 72,900 12,000 

29 เม.ย. 63 06 พ.ค. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

03 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

03 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 TG950/TG961 67,900 67,500 66,900 12,000 

24 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 TG950/TG961 67,900 67,500 66,900 12,000 

18 ก.ย. 63 25 ก.ย. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

09 ต.ค. 63 16 ต.ค. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

23 ต.ค. 63 30 ต.ค. 63 TG950/TG961 65,900 65,500 64,900 12,000 

** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***
กรุณาเช็คกับทางเจาหนาที่คะ 

90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 25,000 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั ๋ ว เคร ื่ องบินชั ้ นประหยัด Economy Classไป-กลับพร อมกร ุ ป  (BKK-

CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.

ตอ 1 ใบ 
 คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุนํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000  คารักษาพยาบาลวงเงิน  2,000,000 บาท 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุ มครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอ

ทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร 
,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การ
ประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจาก
เจาหนาที่ตรวจคนเข าเม ืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั ้งท ี่ เม ืองไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนอืความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาธรรมเนียมย่ืนวีซา 4,000 บาท 
 คาทิปไกด คนขับรถ  หัวหนาทัวร   รวมทั้งทริป  8 วัน   80 EURO/ทาน 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 45 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 60 วัน) 
3. กรณียกเลิก : (จอยกรุป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคา
มัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินทั้งหมด
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 

    กรณียกเลิก : (ตัดกรุป) 
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคา

มัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินทั้งหมด
โดยไมมเีงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ไดตามความเปนจริง 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตั๋วรถไฟ)กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทวัร



 

 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผดิพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

6.หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOOPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูล
คํารองในการขอยื่นวซีา ประเทศนอรเวยสงกลับมา เพื่อกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวซีา 
ประเทศ นอรเวย 
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณี

เดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 
Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพัก
แบบเดี่ยวSingleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัด
รัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพัก
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อให
เกิดความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย



 

 

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํา้มันหรือคาเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบนั ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 



 

 

ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง**          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศนอรเวย) 
ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8 ) 

ในการยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  15  วัน
ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) 
เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ  
(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง
บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 

 

 

 

�. หนังสือเดินทาง 

***ในกรณทีี�ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 



 

 

 
  

รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ  
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไม เลอะ
หมึก) 
 
 

             กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  

หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย 
 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน 
 Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูสมัครตองขอกับธนาคาร 
 (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบญัชี
ไมเกิน 15 วัน ) กอนวันยื่น     
 วีซา   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตองสะกดเปนภาษาองักฤษถูกตองตรงตามกับ
พาสปอรต 
 

สําคัญมาก !!! หามทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซา
เด็ดขาด 
 
 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได

นั้น คือ 
 

-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบตุรได 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได 

 
 
 

�. รูปถ่าย 

�. หลกัฐานการเงิน 



 

 

 กรณีที่มีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนนุดังนี้  
- ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปน

ภาษาอังกฤษ  
พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ   เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
-    หนังสือรับรองคาใชจาย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผูสนับสนุน

และชื่อผูเดินทางชัดเจน   
รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตองสะกดเปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับ

พาสปอรต 
-  Statement   ยอนหลัง 6  เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย  เปนภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตอง   สะกดเปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตาม
กับพาสปอรต 

 

 
 
 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปน

กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.
0403) 

 เจาของกิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางานเปนภาษาอังกฤษ 
พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

 พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, 
วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษา

อยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

�. หลกัฐานการทาํงาน 



 

 

 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

     

 
 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทานั้น) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา  

 ในกรณีที่เดินทางพรอมกัน แตบิดาหรือมารดา มีวีซาอยูแลวสามารถที่จะแสดงหนา
สําเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พรอมกับ สําเนา หนาวีซา Schengen ที่ยัง
มีอายุการใชงานได แนบพรอมกับตั๋วเครื่องบนิที่สามารถยืนยันไดวาไปพรอมกันจึงจะ
สามารถยกเวน หนังสือยินยอมได 

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเปนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 
 1 ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ* 
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน  
 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทานั้น 
 

�. เอกสารส่วนตัว 

�. กรณเีด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 



 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุ

ตํ่ากวา 18 ป ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู 15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุด

นักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวา
ที่กําหนด         

 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
 การพิจารณาผล VISA ขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน

เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลคํารองขอยื่น วซีา ประเทศนอรเวย   (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศนอรเวย 

1.) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
 

        วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   

________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :       โสด       สมรสโดยจดทะเบียนสมรส       สมรสไมไดจดทะเบียน   
          หยา      หมาย 
วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบรุายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ของคูสมรส   ________________________ 
       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 
 
2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเปนจริง 
       บุตรคนที่ 1 ชื่อ    นามสกุล     
                    วันเดือนปเกิด    เพศ      

             



 

 

      บุตรคนที่ 2 ชื่อ    นามสกุล     
                    วันเดือนปเกิด    เพศ      

บุตรคนที่ 3 ชื่อ    นามสกุล     
             วันเดือนปเกิด    เพศ      

 2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พ่ี, นอง (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเปนจริง 
      พี,่ นอง ที่ 1 ชื่อ    นามสกุล     
                   วันเดือนปเกิด    เพศ      
          พี,่ นอง ที่ 2 ชื่อ    นามสกุล     
                   วันเดือนปเกิด    เพศ      
          พี,่ นอง ที่ 3 ชื่อ    นามสกุล     
                   วันเดือนปเกิด    เพศ      
 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
 
 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของ
สถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 



 

 

3.2) ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบนัทําอาชีพ โปรดระบตุําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  

_______________________________ 
 

       4.)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคย
เดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

                       4.1.1) ถาทานเคยมีวีซาเชงเกน โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด   
                    (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ป ท่ีสแกนลายนิ้วมือ
ลาสุด  
                      ไดจากหนาวีซาเชงเกนลาสุดที่ทานเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  ___________________ 
5.) คาใชจายในการเดินทาง  
ออกคาใชจายเอง         มีผูออกคาใชจายให                    
ระบุชื่อ   ความสัมพันธ   

 
 

 


