
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก เช็คอนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบนิไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

วนัทีส่อง เมอืงโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปปั้นนางเงอืกน้อย • น ้าพุเกฟิออน • พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก 

•            ทา่เรือนูฮาวน์ • ชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ • ทา่เรือส าราญ DFDS  (-/กลางวนั/เย็น) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกนโดย

เที่ยวบินที่ TG950 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ช ั่วโมง 50 

นาที ** 

07.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรปั ประเทศเดนมาร์ก ผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

** เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช ั่วโมง ** พบการตอ้นรบัอยา่งอบอุน่จากเจา้หน้าที ่

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเดนมาร์ก และเป็น

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศในแถบสแกนดเินเวีย 

จากนัน้ น าท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ต ัง้อยู่บรเิวณท่าเรือรมิอา่วโคเปนเฮเกน 

ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวญัแกก่รุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ต ัง้บรษิทัเบียร์

คาร์ลสเบร์ิก ได้มีความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต์ เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริส



 

 

เตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศลิปินชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั้นรูปเงือก

น้อยน้ี โดยน าแบบใบหน้ามาจากนกัเตน้บลัเลต์ชือ่ เอลเลน ไพรซ์ สว่นร่างกายทีเ่ป็นหญงิเปลือยน าแบบ

มาจากภรรยาของตวัเขาเองและทีน่ี่ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืง  

 

ที่น่ีเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนกัท่องเทีย่วมากกว่า 1 

ล้านคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคูก่บัรูปปั้น The Little Mermaid และถ้าเรามาถงึโคเปนเฮเกนท ัง้ทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ 

น ้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปปั้นของเทพีนอร์ดกิเกฟิออนทีก่ าลงัลากจูงววักระทงิ 4 ตวั ที่

มีความเชื่อว่า เทพีนอร์ดกิเกฟิออนท าการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนั่นเอง ถ่ายรูปกบั 

พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศ์

เดนมาร์ก ต ัง้อยู่รมิน ้าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกนคะ่ สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที ่18 เพือ่เฉลมิ



 

 

ฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นที่พ านกัของเหล่าราชวงศ์ 4 

ครอบครวั  

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ต ั้งอยู่ริมฝั่ ง

ตะวนัออกของตวัเมือง ตามประวตัไิด้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที ่5 ทรงรบัส ั่งให้สรา้งท่าเรือใกล้ๆ 

ตวัเมืองหลวง เพือ่ให้สะดวกงา่ยตอ่การขนย้ายสนิคา้ และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์ส าหรบัเรือจากท ั่วทุกมุม

โลกมาเทียบท่า ในวนัอากาศดีๆ ถือเป็นศูนย์รวมของนกัท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชม

บรรยากาศชลิๆ  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 

จากนัน้ ให้ท่านไดอ้สิระชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดนิทีย่าวทีสุ่ดในโลก รา้นบนถนนช้อปป้ิง

สายหลกัของเมืองนั้นเต็มไปด้วยแบรนด์ดงัที่เราคุ้นเคยดี ต ั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban 

Outfitter และ Zara ทีไ่มว่่าใครจะเขา้มาแล้วกีเ่มืองกีส่าขา ก็ไมส่ามารถหยุดขาตวัเองไมใ่ห้เดนิเขา้ไป



 

 

ซ ้าได้ แต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือร้านของแบรนด์ดีไซเนอร์ท้องถิ่นชื่อดงั อย่าง Wood Wood, Stine 

Goya, Henrik Vibskov ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณน้ีเชน่กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นอีกประเทศทีเ่ป็นสวรรค์ของนกัชอ้ปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundไดเ้ยอะ สามารถได้

เงนิคนืราวๆ 18-19% ของราคาสนิคา้ทีซ้ื่อ (แตต่อ้งซ้ืออยา่งน้อย 300 DKK ภายในวนัเดยีวกนัและรา้น

เดียวกนั)*** 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสูท่า่เรือส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพือ่ท าการเช็คอนิ  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรบัคา้ง 1 คนืเพือ่ความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย 

รา้นอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอืน่ๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบฟุเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ ดและอืน่ๆอกีมากมาย 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ดทางเรือจะจดัเตรียมเมนูอาหารขึน้อยูแ่ตล่ะฤดกูาล*** 

ทีพ่กั  DFDS Scandinavian Seaways หอ้งแบบมหีน้าตา่งเตยีงคู ่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

วนัทีส่าม เมอืงกอล • เมอืงฟลอม • ลอ่งเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมอืงเบอร์เกน   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

09.45 น. เดนิทางถงึทา่เรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

เดนิทางตอ่ไปเมืองกอล (GOL) 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง ซึง่เป็นเมอืงอกีเมอืง

หนึ่งทีเ่ป็นปากประตสููเ่ขตฟยอร์ดของนอร์เวย์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน่ 

 



 

 

 

 

 

 

เดนิทางจากเมอืงกอล ไปยงัเมอืงฟลอม Flam น าทา่นล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ทีส่วยงามทีส่ดุในนอร์เวย์ 

มคีวามยาวถงึ 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผน่ดนิ โดยเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการ

กดัเซาะแผน่ดนิของธารน ้าแข็งเมือ่หลายล้านปีกอ่น ระหว่างทางล่องเรือนัน้เราจะไดพ้บกบัหมูบ่า้นเล็กๆ 

หลายหมู่บ้าน ด้านข้างมีภูเขา จะมีน ้าตกเล็กๆทีไ่หลมาจากหน้าผาให้เราเห็นเรื่อยๆ โดยเรือจะเริม่ออก

จากเมอืงกูด๊วาเกน้ไปถงึยงัทา่ทีเ่มอืงฟลอม 



 

 

การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen น ั้นถือว่าเป็นทริปที่ห้าม

พลาด เพราะเป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดทีส่วยมากๆ ถ้าใครทีช่อบชมววิระหว่างทาง การล่องเรือน้ีถือว่า

ห้ามพลาดเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ั่วโมง เป็นเมอืง

ท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของนอร์เวย์ เป็นเมืองทีม่ีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่

ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดตี ัง้เเตส่มยัศตวรรษที ่18 โดยไดร้บัสมญานามวา่เป็นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขา

ของนอร์เวย์  

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 

ทีพ่กั  SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 



 

 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

วนัทีส่ี ่ สถานีรถราง Fløibanen • บรกิเกนิ • มาร์เก็ตสแควร์ • เมอืงวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นั่ง

รถไฟสายโรแมนตกิ •  เมอืงเกลโล  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถราง Fløibanen 

เพือ่ขึน้ไปบนยอดเขา Fløyen และชมทวิทศัน์ที่

สวยงามของเมอืงเบอร์เกน ชมเมอืง ภเูขา และฟยอร์ด

ทีส่วยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมอืง ทุกๆ 15 

นาที 

 

 

 

 

 

น าท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf  เป็นท่าเรือเก่าของ

เมืองเบอร์เกน ที่เป็นหลกัฐานแสดงความส าคญัของเมืองในฐานะส่วนหนึ่งของจกัรวรรดิการค้าของ

สนันิบาตฮนัเซียติก ต ัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 เคยเกิดเพลิงไหม้เผา

ท าลายบา้นไมอ้นัสวยงามของบรกิเกนิ มาแลว้หลายคร ัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ที่ปลายตะวนัออกเฉียงใต้ของท่าเรือหลกัทีส่วยงามของเมือง 

Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานที่ที่ชาวประมงพื้นบ้านจบัสตัว์น ้าได้ทุกเช้า มีสินค้า

อาหารทะเลสดสดวางขายอยูม่ากมาย ตลาดปลา (Torget) มอีายุมากกวา่ 700 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองวอส (VOSS) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช ั่วโมง 

ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดด าเนินการมาต ัง้แต่ปี ค.ศ.1864 มีอายุกว่า 150 ปี โดยคนใน

ตระกูล Fleischer สืบตอ่กนัมาไดก้ว่า 5 รุ่นช ั่วคนแล้ว ไมไ่ดเ้ปลีย่นมือให้เจ้าของอืน่คนนอก เป็นหนึ่ง

โรงแรมในกลุม่ Historical Hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  โรงแรมน้ีมีหลกัฐานหนึ่งทีค่นไทยทีแ่วะผา่นมาเมืองน้ีเขา้มาชมนั่นคือ ลายพระหตัถ์ของ ร.5 พรอ้มคณะ

ผู้ตดิตาม ในคร ัง้การเสด็จประพาสยุโรปเมือ่ปี ค.ศ. 1907 แล้วมาประทบัทีโ่รงแรมน้ีเมือ่วนัที ่22 July 1907 โดยลาย

พระหตัถ์ทางโรงแรมน้ีไดท้ าใสก่รอบแขวนไว้บนผนงับรเิวณดา้นหลงัของ Reception มีลายพระหตัถ์ของ ร.5 ขอ้ความ

ว่า “Chulalongkorn R, King of Siam, Bangkok” รวมถงึคณะผูต้ดิตาม  

พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL ให้ท่านได้ชมบรรยากาศความงามของ

ธรรมชาติ และที่พลาดไม่ได้ หลงัจากนั้นน าท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา 

(FLAMSBANA) หนึ่งในเสน้ทางรถไฟสายสวยงามและมีความสงูชนัทีสุ่ดในโลก รวมระยะทางกวา่ 20 

กโิลเมตรจากฟลอมสูม่ีร์ดาลเพียง 55 นาที มร์ีดาลเป็นศนูย์กลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ต ัง้อยูบ่นความ

สูง 857 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลใกล้กบัฟยอร์ด Aurland ทีม่ีภูมทิศัน์งดงามสุดสายตา ทีคุ่ณจะได้ชม

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอร์ด อนัเกดิจากการละลายของ 

ธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือพื้นดนิ เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแมน่ ้า 

รถไฟจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกบั น ้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน 

ตลอดจนภมูทิศัน์อนังดงามของฟยอร์ดทีม่อียู่มากมาย สดุปลายทางทีม่ร์ีดาล 

 



 

 

 

 

จากนัน้  เดนิทางไปยงัเมอืงเกลโล (GEILO) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ั่วโมง 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  Ustedalen Hotel หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

วนัทีห่้า เมืองออสโล • สวนประตมิากรรมวิกเกอร์แลนด์ • พิพิธภณัฑ์เรือไวกิ้งโบราณ • โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล • 

ลานกระโดดสกี • ถนนคนเดนิคาร์ลโจฮนั  (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางตอ่ไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช ั่วโมง ซึง่เป็นเมอืง

หลวงของประเทศนอร์เวย์ ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีา่ครองชีพแพงทีส่ดุในโลกส าหรบั

ชาวตา่งชาต ิ

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 



 

 

 

จากนัน้ ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ต ัง้อยู่ในเขตอุทยาน Frogner 

เป็นสวนประตมิากรรมทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดดเดน่ไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหนิและรูปหลอ่ส ารดิจ านวน

มากกว่า 200 ชิ้นงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานท ัง้หมดนั้นสรรสรา้งโดยศลิปิน Gustav Vigeland เพียงคน

เดยีว แสดงใหเ้ห็นถงึความทุม่เทของตวัศลิปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปีเลยทีเดยีว 

 

 จากนัน้ น าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเกี่ยวกบัเรือไวกิง้ที่

สรา้งจากไม ้ในยุคครสิต์ศตวรรษที ่9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเกีย่วกบั

เครือ่งมอืในชีวติประจ าวนัทีม่อีายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      หนึง่ในไฮไลท์ของการเทีย่วออสโล พพิธิภณัฑ์เรือไวกิง้ (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานทีจ่ดั

แสดงประวตัคิวามเป็นมาของหนึง่ในพาหนะชิน้ส าคญัทีสุ่ดของโลก 



 

 

 

ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE 

OSLO) แลนด์มาร์คส าคญั เป็นศนูย์วฒันธรรมที่ใหญ่

ทีสุ่ดในนอร์เวย์ เป็นทีต่ ัง้ของคณะอุปรากรและบลัเล่ต์

ระดบัชาต ิอาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สรา้งจากกระจก

และหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดร์ิน มีดีไซน์อแปลก

ดุดตาไม่เหมือนกบัที่อืน่ในโลก ออกแบบให้ดูเหมือน

ธารน ้าแข็งยกัษ์โผล่ขึ้นมาจากน ้า และมีสะพานที่ลาด

เอยีงสขีาวโพลน 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปกบั ลานกระโดดสกี (Ski Jumping 

Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดด

สกีขนาดใหญ่ ที่สามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 

30,000 คนเลย และยงัได้รบัรองมาตรฐาน

จาก สหพนัธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพื่อใช้เป็น

สถานที่จดัการแข่งขนัสกีในช่วงเทศกาล ซึ่ง

ลานกระโดดสกีแห่งน้ีถูกใช้ในการแขง่ขนั สกี 

(Holmenkollen Ski Festival) ต ั้ ง แ ต่ ปี  

ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ไดเ้ขา้เป็น

สว่นหนึ่งของสถานทีท่ีใ่ช้แขง่ขนัสกีระดบัโลก 

(FIS Ski Jumping World Cup) 



 

 

อสิระชอปป้ิง ณ ถนนคนเดนิคาร์ลโจฮนั (KARL 

JOHAN STREET) แหล่งช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของนอร์เวย์ ต ัง้อยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้า

ทุกสิง่อย่างให้ไดเ้ลือกช้อป ของฝากของขวญัทีน่่า

ซ้ือก็คอื ผลติภณัฑ์จากขนสตัว์ น ้ามนัปลา เนยแข็ง

เทียนไข และของทีร่ะลกึ เชน่ เรือไวกิง้ หรือตุก๊ตา 

Troll ตุก๊ตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครวั พวง

กุญแจ เป็นตน้ สนิคา้และ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ราคา

คอ่นขา้งสงู เนื่องจาก นอร์เวย์เป็นอกีหนึ่งประเทศ

ที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลด

ราคาสนิคา้ปีละ 2 คร ัง้ ไดแ้ก่ ช่วงเดือนมกราคม-

กุมภาพนัธ์และเดือนมถิุนายน-กรกฎาคมซึง่จะลด 

50-70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดยีว 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั  Quality Airport Hotel Gardermoen หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

วนัทีห่ก  ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Artico Ice Bar • ศนูย์นิทรรศการนอร์ธเคป  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงออสโล โดยสายการบนินอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY) เทีย่วบนิที ่DY320  

**ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง** 

12.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอลัตา้  

น ้าหนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งค านวณน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัการเดนิทาง หากเกนิทางสายการ

บนิจะมกีารเรียกเก็บคา่น ้าหนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมกบัช่วงวนั

เวลา และสภาพอากาศ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบุฟเฟ่ต์ 

จากอลัตา้เดนิทางสู ่เมอืงฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง เป็นเมอืงที่

อยูท่างทศิเหนือทีส่ดุของประเทศนอร์เวย์ จดัต ัง้เป็นเมอืงขึน้เมือ่ปี 2539 มพ้ืีนที ่1.07 ตารางกโิลเมตร มี

จ านวนประชากร 2,415 คน 



 

 

จากนัน้  ใหท้า่นไดเ้ช็คอนิเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ให้ท่ านได้แวะพ ักที่ ร้ าน  Artico Ice Bar นั่ ง จิบ

เครื่องดื่มในร้านบาร์น ้าแข็งที่อยู่เหนือที่สุดของโลก 

โดยท่านจะได้รบัชมช ัน้ตอนการก่อสรา้ง บาร์น ้าแข็ง

แหง่น้ี พเิศษ!! ให้ท่านไดช้มิเครือ่งดืม่ไมม่ีแอลกอฮอล์

โดยแก้วจะท าจากน ้าแข็งท่านละ 1-2 แก้ว 

 

 

20.00 น. เดนิทางสู ่ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มกีารจดัแสดงนิทรรศการเกีย่วกบัการส ารวจ

ระบบนิเวศของภูมภิาคและของนอร์ธเคปซึง่เป็นจุดหมายส าหรบันกัเดนิทางนอร์ธเคปมีชื่อเสียงเลื่องลือ

ในดา้นทศันียภาพอนังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิก ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คนไทยกลุ่มแรกทีไ่ดช้มปรากฏการณ์พระอาทติย์เทีย่งคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั 

รชักาลที ่5 และคณะ เมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปคร ัง้ที ่2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหว่างทีพ่ระองค์

ได้เสด็จฯ ด้วยเรือพระที่น ั่งไปยงัแหลมเหนือหรือ North Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์เวย์ ในคืน

วนัที่ 10 กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านได้ระบุหลกัฐานดงักล่าวไว้ว่า “ที่ซึ่งได้ถ่ายรูปพระ

อาทิตย์เวลาสองยามน้ีเรียกว่าต าบลเกาะดารเออ ละติจูด 69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 

มนิิตตะวนัออก รูส้กึปล้ืมใจเต็มที คล้ายกบัเห็นสุรยิุปราคา น่าประโคมแลแจกเงนิ” โดยพระองค์ได้ทรง

จารกึพระปรมาภไิธย จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไวเ้ป็นทีร่ะลกึบนกอ้นหนิดว้ย 

 

 หลงัจากที่ท่านได้มาถงึแล้วท่านจะได้รบัใบรบัรอง Certificate ที่มีชื่อของท่าน และดื่มด ่าฉลองกบัแชม

เปญและเมนูไข่ปลาคาเวียร์ด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คุ้มค่ากบัการเดนิทางมาเยือนจุดชมพระอาทติย์เทีย่งคืน

แห่งน้ี  

ทีพ่กั  Scandic Nordkapp หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมี

การเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

 



 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด จบัปูจกัรพรรด ิ•  พพิธิภณัฑ์ SIIDA • เมอืง SAARISELKA  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ สุดพิเศษ น าท่านลงเรือ SPEED BOAT ไปจบัปูจกัรพรรด ิ(KING CRAB SAFARI) หรือ คงิแครบ 

เป็นวงศ์ปูชนิดหนึ่ง มกัพบในเขตน ้าเย็น เนื่องจากมีขนาดตวัทีใ่หญ่และเน้ือมาก ประกอบกบัมีรสชาตดิี 

ท าใหผู้ค้นนิยมรบัประทาน จงึมรีาคาคอ่นขา้งสงู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากกจิกรรมจบัปยูกัษ์ทา่นจะไดช้มิรสชาดของปยูกัษ์โดยชาวทอ้งถิน่จะปรุงน าไปตม้ใหท้า่นได้

รบัประทานกนัแบบสดสดเลยทีเดยีว เสร์ิฟพรอ้มกบัขนมปงั และของหวาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งเมนูขาปยูกัษ์ 



 

 

จากนั้นเดินทางไปยงั Siida เป็นพิพิธภณัฑ์ที่ต ัง้อยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นที่ต ัง้ของ

พิพิธภณัฑ์Sámiและศูนย์ธรรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จดันิทรรศการเกี่ยวกบั

วฒันธรรมSámiและธรรมชาตขิอง Northern Lapland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางไปยงัเมอืง SAARISELKA ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ั่วโมง 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

วนัทีแ่ปด โรวาเนียม ิ• หมูบ่า้นซานตา้ครอส • ถา่ยรูปกบัเสน้ Arctic • เมอืงเฮลซงิก ิ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางตอ่ไปเมืองโรวาเนียม ิ(Rovaniemi) 257 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง นัน้เป็น

เมืองทีอ่ยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมืองทีม่ีความส าคญัในระดบัต านานที่

เด็กๆ ท ั่วโลกตา่งรบัรูก้นัเป็นอยา่งด ีเพราะทีน่ี่นบัวา่เป็นบา้นของซานตาคลอส จงึไมน่่าเเปลกใจวา่ที่น่ีจะ

เป็นอกีเมอืงทีน่่ามาทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากเลยทีเดยีว 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารจีน 

จากนัน้ ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดนิแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ต ัง้อยู่บน

เส้น Arctic ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภณัฑ์ของเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที่พกั ร้านขายของที่ระลึก ปจัจุบนั 

หมูบ่า้นซานตาคลอสแห่งน้ีเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก สามารถมาเจอคณุลุงซานตา้

ตวัเป็นๆ ไดต้ลอดปีและเมอืงน้ีต ัง้อยู่บรเิวณเสน้ Arctic พอดบิพอด ีซึง่เหนือเสน้น้ีขึน้ไปก็จะนบัเป็นเข 9 

ข ัว้โลกเหนือแล้ว ฉะนัน้กจิกรรมยอดนิยมของคนที่มาเมืองน้ีก็คือการถ่ายรูปกบัเส้น Arctic น่ีเอง โดน



 

 

เขาจะมสีญัลกัษณ์แสดงชดัเจน ท ัง้เสาและเสน้แบง่เขต ท่านจะไดร้บัใบประกาศทีแ่สดงวา่คร ัง้หนึ่งเราเคย

ไดข้า้มเขต Arctic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้ามพลาดที่จะถ่ายรูปคู่กบัลุงซานต้าเจ้าของหมู่บ้านแห่งน้ีค่ะ และยงัมีที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรบัส่ง

ของขวญัและจดหมาย แถมไดต้ดิแสตมป์ทีป่ระทบัตราพเิศษของ Santa Claus Village สง่ไปอวยพรคนส าคญัของคุณ

ดว้ย 

18.10 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงโรวาเนียม ิ(Rovaniemi)  โดยสายการบนินอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY)  เทีย่วบนิที ่

DY356 

**ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ช ั่วโมง** 

19.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเฮลซงิกวินัตา (HEL) 

น ้าหนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งค านวณน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัการเดนิทาง หากเกนิทางสายการ

บนิจะมกีารเรียกเก็บคา่น ้าหนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมกบัช่วงวนั

เวลา และสภาพอากาศ 

 



 

 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  Clarion Hotel Aviapolis หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

วนัทีเ่กา้ โบสถ์เทมเปลโิอคโิอ • จตัรุสัเซเนท  • ตลาดปลาเฮลซงิก ิ• ถนน ALEKSANTERINKATU •ทา่เรือ

ส าราญ SILJA LINE  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

โบสถ์เทมเปลโิอคโิอ หรือ โบสถ์หนิ Rock Church เป็นโบสถ์ทีม่ีสถาปตัยกรรมแปลกกว่าทีอ่ืน่ โดยแต ่

เดมิพื้นที่ของโบสถ์น้ีเป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบดิเนินหินตรง

กลาง เพือ่สรา้ง โบสถ์ในนัน้ โบสถ์ทีไ่ดข้ึน้ชือ่ว่าเป็น โบสถ์แหง่ความรกั และมคีวามเชือ่ว่าเมือ่ใครก็ตาม

จุดเทียน อธฐิานเรือ่งเกีย่วกบัความรกัในโบสถ์น้ีแล้วจะสมหวงัในสิง่ทีอ่ธษิฐาน คนฟินแลนด์มีความเชือ่

เรือ่งน้ี เนื่องจากโบสถ์น้ีสรา้งขึน้เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2511 และเสร็จเมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ของปี

ถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่จตัุรสัเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจรอบๆ จตัุรสัขนาดใหญ่แหง่น้ี 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางวฒันธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองน้ี จตัุรสัขนาดใหญ่เป็นการ

อุทศิให้กบัการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสกิสมยัศตวรรษที ่19 ดา้นหน้าโบสถ์มีรูปปั้นพระเจ้าอเล็กซาน

เดอร์ที ่2 ทีบ่รเิวณนัน้ หอสมุดแห่งชาตเิฮลซิงกิ หน้าอาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรง

กลาง ในมมุตะวนัออกเฉียงใตข้องจตัรุสัคอืบา้นของเซเดร์โฮล์ม ซึง่เป็นอาคารหนิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง  

เดนิทางสู ่ตลาดปลาเฮลซงิก ิ(Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจกัรแหลง่

อาหารสดใหมท่ ัง้ของทะเล ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอืปลาแซลมอนทีม่คีวามสดมาก ใหเ้ลือกหลายอยา่ง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที่ส าคญั เป็นถนนที่มีความยาวที่สุด

ของเมือง ท ัง้สองฝั่ งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดงัต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่

ดงึดดูผูค้นเป็นจ านวนมาก Aleksanterinkatu นบัเป็นถนนทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึ่งเลย  

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสูท่า่เรือส าราญ SILJA LINE เพือ่ท าการเช็คอนิ  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรบัคา้ง 1 คนืเพือ่ความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้ปลอดภาษีบน

เรือมากมาย รา้นอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอืน่ๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบฟุเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ ดเครือ่งดืม่เชน่เบยีร์ไวน์และอืน่ๆอกีมากมาย 

ทีพ่กั  DFDS Scandinavian Seaways หอ้งมหีน้าตา่งเตยีงคู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่บิ กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาวา่การเมอืงสตอกโฮล์ม •  สถานีรถไฟใตด้นิกรุงสตอกโฮล์ม• 

Stadshuskällaren แกมลา่สแตน • ถา่ยรูปกบัพระราชวงัหลวง • มงกุฎสทีอง บนสะพาน 

Skeppsholmen Bridge • พพิธิภณัฑ์เรือวาซา      (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

09.30 น. เดนิทางถงึทา่เรือ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะรบัการตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR TEST เพือ่ออกเอกสารผลตรวจใชเ้ช็คอนิในการเดนิทางกลบัประเทศ

ไทย (คา่บรกิารตรวจรวมอยูใ่นรายการทวัร์เรียบรอ้ยแล้ว) 

 

 

จากนัน้ น าท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ใช้เวลา

สรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งด้วยอฐิแดงกว่า 8 



 

 

ล้านก้อน และมุงหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัที่ 10 ของเดือน

ธนัวาคมของทุกปี จะมพีธิีเล้ียงรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่ สถานีรถไฟใตด้นิทีส่วยทีสุ่ดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะใต้

ดินที่ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1950 ปจัจุบนัมีจ านวน 100 สถานี โดยเป็น

สถานีใตด้นิ 47 สถานี และยกระดบั 53 สถานี มจี านวน 10 เสน้ทาง จดัเป็นกลุม่สาย 3 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่

สายสีน ้าเงนิ แดง และเขียว มีระยะทางยาวกว่า 110 กโิลเมตรเลยทีเดียว ซึง่แตล่ะสถานี จะมีความเป็น

เอกลกัษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งด้วยสีสนัสดใส ลวดลายสวยงาม ท ั้งสวย ท ั้งน่าตื่นตาตื่นใจ ถูก

สรา้งสรรค์โดยศลิปินกวา่ 150 คน  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารท้องถิน่ 

อิสระชอปป้ิงย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาต ัง้แต่

ศตวรรษที่ 13 เป็นอีกที่หนึ่งที่ผู้มาเยือน Stockholm ก็มกัจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน 

แปลว่า เมืองเก่า ที่ น่ีมีมาต ั้งแต่สมยัเริ่มก่อต ั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล ้าค่าทาง

ประวตัศิาสตร์มากที่สุดในเมืองเลยทีเดียวผสมผสานกบัความทนัสมยัเข้าไว้ด้วยกนัได้อย่างลงตวั  แวะ

ถ่ายรูปกบัพระราชวงัหลวง Royal Palace  บรเิวณแถบพระราชวงั มีตรอกซอกซอยตา่ง ๆ เต็มไปดว้ย

รา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ไมว่า่จะเป็นรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นของขายทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ถ่ายภาพรูปกบัมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุง

สตอกโฮล์ม โดยเชื่อมต่อจาก Blasieholmen มายงัเกาะ Skeppsholmen ตวัสะพานนั้นมีความยาว 

165 เมตร และกว้าง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมกัจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหนึ่งที่

นกัทอ่งเทีย่วนิยมมาถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ โดยมภีาพเมอืงเกา่ปรากฏเป็นฉากหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ชม พิพิธภณัฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึน้มาในศตวรรษที ่17 เน่ืองจากสามารถรกัษาชิน้สว่น

เดิมของเ รือไว้ได้กว่า  95 เปอร์เ ซ็นต์และตกแต่งประดบัประดาด้วยรูปแกะสล ักนับร้อยชิ้น 

เรือ Vasa เป็นทรพัย์สมบตัทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีสุ่ดแหง่หนึ่งในโลก เรือ

ล าน้ีถูกจดัแสดงไว้ในพพิธิภณัฑ์ทีส่รา้งขึน้เพือ่แสดงเรือล าน้ีในเมืองสตอกโฮล์ม ยงัมีภาพยนตร์เกีย่วกบั

เรือวาซาซึง่คณุสามารถรบัชมได ้16 ภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ใหท้า่นไดช้อปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ NK เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในยุโรปเหนือมสีิน้คา้แบรนด์

เนม และรา้น CAFÉ รา้นอาหารมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั  Quality Hotel Globe หรือเทียบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

 

 

 

วนัทีส่บิเอ็ด ทา่อากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลนัดา  (เชา้/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

     น าท่านเดนิทางเข้าสู่สนามบนิสต็อกโฮล์ม-อาร์ลนัดา เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้ า 

TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ 

14.30 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG 961 

วนัทีส่บิสอง สนามบนิสวุรรณภูม ิ• กรุงเทพ 

05.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิลื้ม  

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



 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหศัจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทติย์เทีย่งคนื 12 วนั 9 คนื เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ 
สวีเดน โดยสายการบนิไทย (TG) 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่
/ เด็กพกักบั
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
(พกัหอ้งละ 2 

ทา่น) 

ราคาเด็กอายุ  
2-11 ปี
บรบิูรณ์ 
เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่ 
2 ทา่น) 

ราคาเด็กอายุ 
2-11 ปี 
บรบิูรณ์ 

ไมเ่สรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

16 ม.ิย. 65 27 ม.ิย. 65 TG950/TG961 159,999 159,999 149,999 30,000 

05 ก.ค. 65 16 ก.ค. 65 TG950/TG961 159,999 159,999 149,999 30,000 

02 ส.ค. 65 13 ส.ค. 65 TG950/TG961 159,999 159,999 149,999 30,000 

 
** คณะเดนิทางจ านวน 25 ทา่นตอ่กรุป๊** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ช ัน้ธุรกจิ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิม่เงนิจากราคาเดมิ ***กรุณาเช็คกบั
ทางเจา้หน้าทีค่ะ่ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคา้มตี ั๋วแลว้ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หกัออก 19,000 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ั๋วเครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สตอ๊กโฮล์ม-

กรุงเทพฯ) 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 9 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เครื่อง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ท ัง้น้ีหากสายการบนิมีการแจ้งเปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช ั่วโมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่เชงเกน้ สถานทูตฯจะไมค่นืคา่วีซา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรือไมก็่ตาม 

**กรณีมวีีซา่แลว้ ทางบรษิทัฯจะคนืเงนิใหท้า่น 4,500 บาท** 

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์)  

 คา่ประกนัสขุภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งทอ่งเทีย่ว(เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปญัหาสุขภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 คา่ตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR ทีป่ระเทศไอซ์แลนด ์1 คร ัง้ เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่มไ่ด้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่โรงแรม AQ/SHA+  1 คนื และ คา่ตรวจ RT-PCR /ATK เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

**ทปิหวัหน้าทวัร์/ไกด์ทอ้งถิน่/คนขบัรถ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 
 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทีทอ่งเทีย่ว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั

เตยีงพบัเสรมิ หรือไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย โดยท่านจะตอ้งช าระสว่นตา่งของห้องพกัเดีย่วดว้ยตวัท่านเอง 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละช ัน้ 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการ

เครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนั

เหลา่น้ี ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอน

กอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 
 



 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 80,000 บาท สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทาง

ไมน้่อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 45 

วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ท ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

กรณีวีซา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปน้ี 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและคา่ด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมใดๆท ัง้สิน้แม้ว่าจะ ผา่น

หรือไมผ่า่นการพจิารณา  



 

 

 คา่มดัจ าต ั๋วเครื่องบนิ หรือต ั๋วเครื่องบนิที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซึง่ต ั๋วเป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต ั๋วเครื่องบนิถ้าออกต ั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่าน

ตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ ออก

ต ั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าต ั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่า ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัที ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

 ทางบริษัทฯ เริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ  

ตา่งประเทศ และจะส ารองต ั๋วเครือ่งบนิ หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั 

จะไมร่บัผดิชอบคา่ใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นคา่ใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ 

ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษิทัฯจะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ตอ่เมือ่ในคณะมีผูส้ ารองทีน่ ั่งครบ 15 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก ทาง

สถานทูต เน่ืองจากบรษิทัจะตอ้งใช้เอกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุป๊ในการยืน่วีซ่า อาท ิต ั๋วเครือ่งบนิ, ห้องพกัทีไ่ดร้บั การ

ยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วีซ่า

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าเดีย่ว ซึง่ทาง 

ท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทั  

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู้

ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน  

ตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วีซา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 



 

 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ทาง

บริษทัฯยินดีคืนเงนิให้ท ัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายท ัง้หมดที่เกิดขึน้จริง โดยทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ั๋วภายใน เชน่ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต ั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร์ท ัง้หมด 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการวนัอาทติย์ ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักลา่ว 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือ

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจาก

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวิสยั ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 



 

 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 ต ั๋วเครื่องบนิเป็นต ั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหน้าปจัจุบนั ถึงจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวีซา่ออนไลน์ดา้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท้แล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเกน้  (ประเทศนอร์เวย์) 

ยืน่วีซา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (จามจุรีสแควร์) 
 

ในการยืน่วีซา่ทางสถานทูตจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวีซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต 

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซา่อยา่ง

น้อย 2 หน้า อายุการใชง้านเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ช ารุด (หนงัสือเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

***ส าหรบัหนงัสือเดนิทาง ต้องใช้เป็นหนงัสือเดนิทางบุคคลท ั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนงัสือเดนิทาง

ราชการ (สีน ้าเงิน) หนงัสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนงัสือเดินทางบุคคลท ั่วไป โดย

เด็ดขาด*** 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง 

 



 

 

 

 
             กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

หลกัฐานทางการเงนิใชป้ระเภทบญัชีออมทรพัย์ ประกอบดว้ย 

 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงนิท ัง้ 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชีไมเ่กนิ 15 วนั)กอ่นวนัยืน่วีซา่    

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกุล ตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอร์ต 

ส าคญัมาก !!หา้มท าการโอนเงนิเขา้ไปเป็นยอดใหญใ่นคร ัง้เดยีวกอ่นการยืน่วีซา่เด็ดขาด 
 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง โดยบคุคลทีส่ามารถรบัรองคา่ใช้จา่ยไดน้ ัน้ คือ 

-  พอ่, แม ่สามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้ตุรได้ 

- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้

- เพือ่น ไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้

 กรณีทีม่ผีูอ้อกคา่ใช้จา่ยให ้จะตอ้งมเีอกสารของผูส้นบัสนุนดงัน้ี  

-  ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  

   พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ์   เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- หนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบชุือ่ผูส้นบัสนุนและชือ่ผูเ้ดนิทาง      

   ชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกุล ตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอร์ต 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกุล ตอ้ง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอร์ต 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอร์ต สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรือนกัเรียน นกัศกึษาศกึษา

อยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงือ่นไข และ ข้อก าหนด

ของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวีซ่าในประเทศไทยได ้ข้อก าหนดน้ีรวม

ไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่ือพาสปอร์ตตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. หลกัฐานการเงนิ 

 



 

 

 

 

 

 
 

 เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 เจา้ของกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ 

เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

 พนกังานท ั่วไป  หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน พรอ้ม

ระบวุนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 นกัเรียนหรือนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรียน ทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 

 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 สตูบิตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

 ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

 ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

     
 

3. หลกัฐานการท างาน 
 

  4. เอกสารสว่นตวั 
 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิาหรือมารดา มารดา 
 



 

 

 หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามา

ดว้ย 

 หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิามา

ดว้ย 

 หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิาและมารดา  

 ในกรณีทีเ่ดนิทางพรอ้มกนั แตบ่ดิาหรือมารดา มวีีซา่อยูแ่ล้วสามารถทีจ่ะแสดงหน้าส าเนาหนงัสอืเดนิทางของ

บดิาหรือมารดา พรอ้มกบั ส าเนา หน้าวีซา่ Schengen ทีย่งัมอีายุการใชง้านได ้แนบพรอ้มกบัต ั๋วเครือ่งบนิที่

สามารถยืนยนัไดว้า่ไปพรอ้มกนัจงึจะสามารถยกเวน้ หนงัสอืยนิยอมได้ 

*ส าหรบัหนงัสอืยนิยอมนัน้ ใหข้อเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านกังานเขต 

หรืออ าเภอ* 

 กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

 กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่  พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่

สถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น  

 ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นัน้ 

**  หมายเหต ุ** 

เอกสารตวัจรงิทีต่อ้งน าตดิตวัมาในวนัทีต่อ้งสแกนลายนิ้วมอื  

 บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลีย่นชือ่ เปลีย่นนามสกุล /สตูบิตัร (กรณีอายุต ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมดุเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วีซา่ 

 เวลาการอนุมตัผิลวีซ่าจะอยู่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ และวนัหยุด

ของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ทีก่ าหนด         

 ระหวา่งพจิารณาไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 คา่แปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นคา่ด าเนินการของทวัร์ 



 

 

 การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพิจารณาใดๆ

ท ัง้สิน้  บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้อง

เป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีที ่VISA ไมผ่า่นทุกกรณี *** 

 

 

ขอ้มลูค ารอ้งขอยืน่ วีซา่ (ประเทศนอร์เวย์)  

(โปรดระบขุอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุขอ้  เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซา่ ***** 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วีซา่ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

1.) ขอ้มูลเกีย่วกบัหนงัสือเดนิทางของผูเ้ดนิทาง  

       ชือ่และนามสกุล   

_______________________________________________________________________________

____________________________ 

       ชือ่และนามสกุลเกา่(ถา้ม)ี  

_______________________________________________________________________________

_________________ 

       ชือ่และนามสกุล (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)  

_______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. 

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) 

_______________________________________________________________________________

________________________ 

2.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทาง และครอบครวั 

             



 

 

ทีอ่ยูป่จัจุบนั(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   

_______________________________________________________________________________

________ 

โทรศพัท์มอืถือ  ____________________________________    E-mail :   

__________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส          สมรสไมไ่ดจ้ดทะเบยีน         หยา่           หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  

___________________________________________________________ 

ถา้ทา่นสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคูส่มรส 

ชือ่และนามสกุลคูส่มรส (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)   

______________________________________________________________________ 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคูส่มรส   

_______________________________________________________________________________

________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  

_______________________________________________________________________________

________________________ 

 

2.1 ชือ่-นามสกุลบตุร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

       บตุรคนที ่1 ชือ่     นามสกุล      

                    วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

            บตุรคนที ่2 ชือ่     นามสกุล      

                    วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

       บตุรคนที ่3 ชือ่     นามสกุล      

                    วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

 

2.2 ชือ่-นามสกุลสมาชกิในครอบครวั พี,่ น้อง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

      พี,่ น้อง ที ่1 ชือ่     นามสกุล      

                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       



 

 

            พี,่ น้อง ที ่2 ชือ่     นามสกุล      

                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

                   พี,่ น้อง ที ่3 ชือ่     นามสกุล      

                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

 

 

3.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถา้ก าลงัศกึษาอยู ่ใหล้งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลงรายละเอยีด

อืน่ๆ ลงในชอ่งวา่ง 

3.1) ชือ่บรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3.2) ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3.3) งานปจัจุบนัท าอาชีพ โปรดระบตุ าแหน่ง (ระบเุป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัท์ทีท่ างาน หรือเบอร์โทรศพัท์สถาบนัทีท่า่นก าลงัศกึษาอยู ่ 

_________________________________ 

 

       4.)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

4.1) ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ในกลุม่เชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

           ม ี    วนัทีอ่อกวีซา่ และวนัทีห่มดอายุวีซา่ ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่า่นเคยเดนิทาง 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวี

ซา่  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวี

ซา่  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวี

ซา่  _________________________ 



 

 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวี

ซา่  _________________________ 

          ไมเ่คยมวีีซา่เชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ โปรดระบวุนัทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ  

                      ไดจ้ากหน้าวีซา่เชงเกน้ลา่สดุทีท่า่นเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ  

_____________________________ 

5.) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  

 

              ออกคา่ใชจ้า่ยเอง                        

 

              มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้   ระบชุือ่    ความสมัพนัธ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


