
นําทา่นบนิสูก่รงุสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน ทอ่งเที'ยวสแกนดเินเวยี 3 เมอืงหลวง ชมศาลาวา่การกรงุ

สต็อคโฮลม์ (City Hall) สถานที'เลี7ยงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize) เปลี'ยนประสบการณ์ การ

เดนิทางดว้ยรถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana (The World famous flam-banen) ไดร้บัการขนาน

นามวา่เป็น The Most Beautiful Train Journey in the World พรอ้มสมัผสับรรยากาศล่องเรอืชม

ความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) น ัKงรถรางไฟฟ้า Floibanen เพืKอไปชมทวิทศันอ์นังดงามบน

ยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) เพื'อชมววิกรุ งเบอรเ์กน้ ตื'นตาตื'นใจกบัสวนประตมิากรรมวเิกลนัด ์

(Vigeland Sculpture Park) ที'กรุงออสโล (Oslo) สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก ้น 

(Copenhagen)  ถา่ยรปูกบัรปูปัLนนางเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) ตามตํานานเทพนยิายชื'อกอ้งโลก 

***ลอ่งเรอืสาํราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) 
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Scandinavia 3 Capital : Flamsbana  
   สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 10 วนั 7 คนื         

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)     
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
ตลุาคม : 9 – 18, 16 – 25   
พฤศจกิายน : 8 – 17, 16 – 25   
ธนัวาคม : 1 – 10 

69,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีKยง คํKา โรงแรมทีKพกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2
กรงุเทพฯ – ดไูบ – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - ศาลา

วา่การกรงุสต็อคโฮลม์
✈ ✈ O QUALITY GLOBE  

3 สต็อคโฮลม์ – คาลสตทั – ออสโล O O O QUALITY 33 HOTEL

4 ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอรเ์กน้  O O O SCANDIC BERGEN CITY

5 เบอรเ์กน้ – รถรางไฟฟ้าชมววิ - อลุวคิ O O O BRAKANES HOTEL

6
อลุวคิ -  เมอืงฟลมั -  รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรัล   

- ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ - เมอืงกอล
O O O PERS HOTEL

7
เมอืงกอล - กรงุออสโล - อทุยานฟรอกเนอร ์ 

– พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ7งโบราณ – ลอ่งเรอื DFDS
O O O

DFDS SCANDINAVIAN 

SEAWAYS

8
โคเปนเฮเกน –  ลติเติ7ลเมอรเ์มด – นํ7าพแุหง่ราชนิเีกฟิออน – 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิ7ง
O O X FIRST COPENHAGEN

9 ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ – ดไูบ   O ✈ ✈

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ  ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที' คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัทีKสองของการเดนิทาง กรงุเทพฯ – ดไูบ – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา –   

                                         ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีKยวบนิทีK EK 385 

 *** คณะเดนิทางต ัLงแตว่นัทีK 8 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.05 น.และ 

ถงึดไูบเวลา 05.00 น.***

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีKยนเครืKอง

08.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน เทีKยวบนิทีK EK 157 

*** คณะเดนิทางต ัLงแตว่นัทีK 8 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 08.10 น.และ 

ถงึประเทศสวเีดนเวลา 11.55 น.***
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12.45 น. ถงึทา่อากาศยานสตอกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมอืงสต็อก

โฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาท ้ องถิ'นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั'วโมง และจะเปลี'ยนเป็น 6 

ชั'วโมงในวนัที' 29 ตลุาคม 2560) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นชม

กรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญแ่สนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) 

เป็นนครหลวงอนังดงามที'สดุในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามวา่ ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ 

ประกอบดว้ยเกาะใหญน่อ้ย 14 เกาะที'โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมา

ลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหส้ตอกโฮล์ มเป็นเมอืงหลวงที'สวยที'สดุแห่งหนึ'งของโลก     

กรงุสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงที'ตั 7งอยูบ่นพื7นนํ7า มสีถานที'สําคัญ 

อาท ิ อาคารรัฐสภา, พพิธิภัณฑใ์นยคุกลาง, มหาวหิารแหง่เมอืง,พระราชวังหลวงและพธิี

เปลี'ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตรัุสกวา้ง เป็นตน้ จากนั7นนําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑ์

เรอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืที'ถกูกูข้ ึ7นมาในศตวรรษที' 17 เนื'องจากสามารถรักษา

ชิ7นสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรปูแกะสลกันับรอ้ย

ชิ7น เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะที'โดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเที'ยวที'สําคญัที'สดุแหง่

หนึ'งในโลกในพพิธิภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการที'เกี'ยวขอ้งกบัเรอืลํานี7  9 นทิรรศการ ยงั

มภีาพยนตรเ์กี'ยวกบัเรอืวาซา  พพิธิภณัฑแ์หง่นี7ดงึดดูนักทอ่งเที'ยวไดม้ากที'สดุ ในบรรดา

พพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี และจากนั7นนําทา่นชม ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ (City 

Hall) ซึ'งใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชื'อดังของสวเีดน คอื Ragnar 

Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณใ์น

ปี 1911 และทกุๆ วนัที' 10 ของเดอืนธนัวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลี7ยงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโน

เบล (Nobel Prize) นําท่ านชมบรเิวณเมอืงเก่ากมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณที'ตั 7งของ

พระราชวงัหลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรปูที'ระลกึ

 

คํKา รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารอาหารพื7นเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ี'พัก  QUALITY GLOBE  หรอืเทยีบเทา่

วนัทีKสามของการเดนิทาง          สต็อคโฮลม์ – คาลสตทั – ออสโล

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู ร่ะหวา่ง

เมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ เพราะเป็นเมอืงผา่น

ระหวา่งสองเมอืงใหญน่ี7 สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที' 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื'อเมอืงจงึ

เรยีกตามพระนามของพระองค ์ Karl-stad ที'นี'มโีบสถใ์หญข่องเมอืง สรา้งขึ7นเมื'อปี 1730, 

จัตรัุสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจําจังหวดั และสะพานหนิ

ระยะ
ทาง 
309 
กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
4 ชม.

เทีKยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย

ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์ (Norway) ซึ'งเป็นเมอืงหลวงที'มคี่ า

ครองชพีสงูที'สดุในโลกแทนที'โตเกยีว ออสโลตั 7งอยูข่อบดา้นเหนอืของอา่วฟยอรด์ ระหวา่ง

เสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิี'แปลกใหม ่ซึ'งเป็นธรรมชาตทิี'อดุมสมบรูณ์

ระยะ
ทาง 
219 
กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
3 ชม.
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คํKา รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารอาหารพื7นเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ี'พัก QUALITY 33 HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีKส ีKของการเดนิทาง    ออสโล – เกยีรโ์ล - เบอรเ์กน้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุ บเขา และดนิ

แดนแหง่กลาเซยีรท์ี'มชี ื'อเสยีงของนอรเ์วย์

เทีKยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร พื7นเมอืง

บา่ย จากนั7นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบอรเ์กน้ (Bergen) เมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันที'แสนน่ารัก เป็น

เมอืงทา่ที'สําคญัของนอรเ์วยม์าตั 7งแตค่รสิศตวรรษที' 13 เมอืงนี7ลอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มี

ทา่เรอืที'ยาวถงึ 10 กโิลเมตร 

คํKา รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี'พัก SCANDIC BERGEN CITY หรอืเทยีบเทา่

วนัทีKหา้ของการเดนิทาง     เบอรเ์กน้ – รถรางไฟฟ้าชมววิ - อลุวคิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ชมอาคารไมห้นา้อา่ว  Bryggen ซึ'งไดรั้บการอนุรักษ์  จากองค์ การยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 

และปัจจบุนัไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดยีิ'ง แลว้นําทา่นไปยงัสถาน ี Floibanen เพื'อให ้

ทา่นไดส้มัผัส ประสบการณใ์หม ่  โดยน ัKงรถรางไฟฟ้า Floibanen เพืKอไปชมทวิทศันอ์นั

งดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซึ'งสงูถงึ 320 เมตร จากระดับนํ7าทะเล  ทา่น

จะไดช้มความงามของกรงุเบอรเ์กน้ ที'ตั 7งอยูบ่นปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ ซึ'งเป็นปลายทางเสน้ทาง

สายฟยอรด์อนังดงามที'สดุ 

เทีKยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื7นเมอืง

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลุวคิ (Ulvik) เมอืงเล็กๆตั 7งอยูร่มิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์อนังดงาม

คํKา รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารอาหารพื7นเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ี'พัก BRAKANES HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีKหกของการเดนิทาง       อลุวคิ -  เมอืงฟลมั -  รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั   

                                           - ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ - เมอืงกอล

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟลมั ใหท้า่นสมัผัสประสบการณ์ นั'งรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไม

ดรลั (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful 

Train  Journey in The World นับเป็นเสน้ทางรถไฟสายที 'โรแมนตกิที'สดุในยโุรป

เหนอื ลอดอโุมงคท์ี'เจาะทะลภุเูขา ผา่นทะเลสาบ แมนํ่7า และนํ7าตกเหนอืคณานับที'เกดิจากการ

ละลายของหมิะบนภเูขา มุง่สูส่ถานไีมดรลั (Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตั 7ง

อยูบ่นความสงู 857 เมตร เหนอืระดบันํ7าทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ที'มภีมูทิศันง์ดงามสดุ

สายตา ที'ทา่นจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาตฟิยอรด์ อนัเกดิจากการละลายของธารนํ7าแข็ง

ปกคลมุเหนอืพื7นดนิ

ระยะ
ทาง 
103 
กม. 
ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

1 ชม.

เทีKยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื7นเมอืง
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จากนั7นเปลี'ยนบรรยากาศใหท้า่นลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุง่

หนา้สูเ่มอืงกดุวานเกน้ (Gudvangen) ซึ'งฟยอรด์นี7นอกจากจะไดรั้บการจัดอั นดบัเป็นมรดก

โลกแลว้ ยงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นฟยอรด์ที'ยาวและลกึที'สดุในโลก (The longest and 

deepest fjord in the world) ชว่งที'ไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยที'สดุคอื NARROW FJORD 

ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัภผูาสงูชนัอนัเขยีวขจ ี ธารนํ7าตกนับรอ้ยสาย สําหรับฟยอรด์นั7นนับวา่

เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิ ที'เกดิจากการกดัเซาะของแผน่ธารนํ7าแข็งในยคุนํ7าแข็งเมือ่

หลายลา้นปีกอ่น ในโลกนี7มไีมก่ี'ประเทศที'มฟียอรด์ แตฟ่ยอรด์ที'ไดช้ื'อวา่สวยที'สดุในโลกคอืฟ

ยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ ซึ'งชอ่งฟยอรด์แหง่นี7ไดช้ื'อวา่สวยตดิอนัดบัโลกเชน่กนั  จากนั7นนํา

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกอล (Gol)

ระยะ
ทาง 
159 
กม. 
ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

2 ชม.

คํKา รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารอาหารพื7นเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ี'พัก PERS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(เพืKอความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป)

วนัทีKเจ็ดของการเดนิทาง      เมอืงกอล - กรงุออสโล - อทุยานฟรอกเนอร ์ 

                                            – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิLงโบราณ – ลอ่งเรอื DFDS  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) เพื'อชมอทุยานฟรอกเนอร ์ (Frognor Sculoture 

Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ื'อกสุตาฟ วกิเกแลนด ์ ที'ใชเ้วลา 40 ปีในการ

แกะกลุม่รปูสลกัหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจักรในหนึ'งชวีติของมนุษย ์ตรง

ใจกลางของอทุยานเป็นที'ตั 7งของรปูแกะสลกัชิ7นโบวแ์ดงของทา่นชื'อ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) 

แกะจากหนิสลกัแกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

ระยะ
ทาง 
170 
กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
2 ชม.

เทีKยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย จากนั7นนําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิLงโบราณ จัดแสดงเกี'ยวกบัเรอืไวกิ7งที'สรา้งจากไม ้

ในยคุครสิตศ์ตวรรษที' 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี7ยงัจัดแสดงเกี'ยวกบั

เครื'องมอืในชวีติประจําวนัที'มอีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกิ7งเรอืถอืเป็นสิ'งที่

สําคัญที'สดุ เพราะชาวไวกิ7งใชเ้รอืทั 7งในเรื'องของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดน

ใหม่ๆ  จนมคํีากลา่ววา่ถา้ไมม่เีรอืไวกิ7งกจ็ะไมม่ยีคุที'รุง่เรอืงที'สดุ 

15.00 

น.

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพื'อลงเรอืสาํราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที'พรั'งพรอ้ม

ไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรณุาเตรยีม

กระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพืKอความสะดวกของทา่น)

16.30 

น.
ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark)

คํKา รับประทานอาหารคํ'าแบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)

วนัทีKแปดของการเดนิทาง   โคเปนเฮเกน –  ลติเต ิLลเมอรเ์มด – นํ Lาพแุหง่ราชนิเีกฟิออน  

                                       – พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิL ง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืสําราญ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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เดนิทางถงึกรงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นําทา่น

เที'ยวชมเมอืงโคเปนเฮเกน แวะถา่ยรปูคูก่บัเงอืกนอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์อง

เมอืง ใกลก้นัเป็นยา่นทา่เรอืขนาดใหญท่ี'มเีรอืสนิคา้และเรอืสําราญเทยีบทา่อยู ่ชมนํLาพแุหง่

ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มตํีานานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด̂ล

บนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิ โดยพระราชนิเีกฟิออนไดแ้ปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื'อ

ไถพื7นดนิขึ7นมาจากใตนํ้7า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี7 

ระยะ
ทาง 29 
ก.ม.ใช ้
เวลา
เดนิทาง
ประมาณ 
40 นาที

เทีKยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย นําเที'ยวชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที'

ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์นับตั 7งแต ่ ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโค

โค ่และจะมกีารเปลี'ยนทหารยามหนา้วงัทกุวนัตอนเที'ยงเมื'อสมเด็จพระราชนินีาถเสด็จประทบั

อยูท่ี'นี' จากนั7นใหอ้สิระทา่นชมบรเิวณจตัุ รสัซติ ีLฮอลล ์ (City Hall) จดุถา่ยรปูสวยงาม

ประจําเมอืง และทา่นจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครื7นของใจกลางเมอืง ชอ้ปปิ7งสนิคา้

ยา่น ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปปิ7ง ที'ยาวที'สดุในโลก เริ'มจากศาลาวา่การ

เมืองไปสิ7นสุดที' Kongens Nytorv ที'ม ีส ินค า้แบรนด์เนมช ื'อดัง อาท  ิ  Louis 

Vu i t t o n , E m p o r i o A r m a n i , B a n g & O l u f s e n , To m m y H i l f i g e r, 

Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

คํKา อสิระอาหารคํKา

นําคณะเขา้สูท่ี'พัก FIRST COPENHAGEN หรอืเทยีบเทา่

วนัทีKเกา้ของการเดนิทาง       ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ – ดไูบ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร ์ก (Rosenborg 

Castle) เป็นปราสาทที'สรา้งขึ7นในสมยัศตวรรษที' 17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์ หรอืสรา้ง

ในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที' 4 นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแหง่นี7ยงัเป็น

ที'เกบ็เครื'องเพชร มหามงกฎุ และเครื'องราชอสิรยิาภรณข์องราชวงศเ์ดนมารค์ตั 7งแตอ่ดตีจนถงึ

ปัจจบุนัอกีดว้ย 

11.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพื'อใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซื7อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

15.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีKยวบนิทีK EK 152 

*** คณะเดนิทางต ัLงแตว่นัทีK 8 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 14.20 น.และ 

ถงึดไูบเวลา 23.45 น.***

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื'อรอเปลี'ยนเครื'อง

วนัทีKสบิของการเดนิทาง ดไูบ – กรงุเทพฯ  

03.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเที'ยวบนิที' EK 384 

*** คณะเดนิทางต ัLงแตว่นัทีK 8 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 03.05 น.และ 

ถงึประเทศไทยเวลา 12.05 น.***

12.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิZการยา้ยเมอืงทีKเขา้

พกั เชน่ กรณีทีKเมอืงน ัLนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีKใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรม

อาจมกีารปรบัเปลีKยนตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม : Scandinavia 3 Capital : Flamsbana  
   สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์       

10 วนั 7 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)    

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 9 – 18, 16 – 25   
พฤศจกิายน : 8 – 17, 16 – 25   
ธนัวาคม : 1 – 10 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการที'จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที'ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที'ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที'กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั 7งในกรณีที'ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี7าเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ'ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี'ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที'ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี'ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที'คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืKอทา่นทาํการซืLอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืKอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีKลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีKของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัLง มฉิะน ัLนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัLงส ิLน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีKยนแปลงได ้ท ัLงนีLข ึLนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีKไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา
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1. คา่ตั_วเครื'องบนิ ชั 7นประหยดั ( Economy Class) ที'ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื'อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที'ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที'ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที'ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืKอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีK) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื'นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืLอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืKองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิKม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีLยประกนัเร ิKมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีLยประกนัเร ิKมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีKมอีายตุ ัLงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง 69,900.-

พกัหอ้งเดีKยว เพิKมทา่นละ 14,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิKมเตมิเร ืKองโรงแรมทีKพกั)
69,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครืKองบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(จาํนวน  3,500 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ)

ช ัLนธรุกจิเพิKมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิKมตน้ทีKทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืKอทีKน ัKง confirm เทา่น ัLน)
100,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํKากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีLรวม

อตัรานีLไมร่วม
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2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื'องดื'มที'สั'งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ7าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ7น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที'สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ7ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที'สายการบนิมกีารปรับขึ7นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ'งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์(จาํนวน 3,500 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิKน  (17 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร หรอืประมาณ 1,200 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิKม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีKน ัKงจะยนืยนัเมืKอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัLน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี'เดนิทาง ที'มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื'อทําการจองควิยื'นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื'อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีKตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที'  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั 7ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที' ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ7น 

  5. การยื'นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั 7นตอนการยื'นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั 7งแบบหมูค่ณะและยื'น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื'อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที' 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั'งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก      

   ในการเดนิทางทอ่งเที'ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั'วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน   

   ครอบครัวของทา่นเอง เนื'องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 7งหมด 

เง ืKอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีKเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีKเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีKเกดิขึLนจรงิเหต 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ืKอนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืKนวซีา่ ดงัน ัLนควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีKสถานทตูแจง้เง ืKอนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทาํให้

ไมส่ามารถยืKนวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิZไมค่นืเงนิมดัจาํหรอืคา่

ทวัรท์ ัLงหมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีKยวขอ้งใดๆท ัLงส ิLน ท ัLงนีL

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัLน อตัราคา่

เง ืKอนไขการจอง

ขอ้มลูเบืLองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืKนวซีา่และการยืKนขอวซีา่
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ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถาน

ทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืKนวซีา่ และมสีทิธิZไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที'นั'งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตั_วเครื'องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̂ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั_วเครื'องบนิ ซึ'งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั_วเครื'องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที'เกดิขึ7นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ7นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 7งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̂เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั 7งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิZในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัLงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนทีKบรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึLนไป) เนื'องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อื'นที'เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที'เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ'งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื'อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั 7งนี7ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที'ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตั_ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที'สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืKนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ7นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื'นวซีา่ / คา่มดัจําตั_วเครื'องบนิ หรอื

คา่ตั_วเครื'องบนิ (กรณีออกตั_วเครื'องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที'กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั[วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัLงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื'องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที' ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̂นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัLงหมด 

1. เนื'องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี'ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตี ยง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื'องปรับอากาศเนื'องจากอยูใ่นแถบที'มอีณุหภมูตํิ'า  

3. กรณีที'มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ7นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลี'ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื'อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที'มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที'เป็นหอ้งเดี'ยวอาจเป็นหอ้งที'มขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํ7า ซึ'งขึ7นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั7นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพิKมเตมิเร ืKองต ั[วเครืKองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิKมเตมิเร ืKองโรงแรมทีKพกั
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรนํามาประกอบการยื'นวซีา่ดว้ย)   

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ7ว จํานวน 2 ใบ (พื7นหลงัขาวเทา่นั7น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครื'องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอด

เงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยื'นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที'มไีมค่รบ 6 

เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี7แจง         

3.2  กรณีเปลีKยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั 7งสองเลม่ (ทั 7งเลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ส่วนตวัของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ถ่ายสําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ี อพัเดทไม่

เกนิ 15 วนั กอ่นวนัยื'นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณี ที'มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี7แจง         

     3.4.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที'มกีารชี7แจงความสมัพันธอ์กีหนึ'งฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน  	

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที'มชีื'อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี7แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที' 

โฉนดที'ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ'มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

*** ยืKนวซีา่เดีKยวแสดงตนทีK VFS Global (เทรนดีL ช ัLน 8) *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืKนประมาณ 15วนัทาํการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีKออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืKนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที'ออกจากสถาบนัที'กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ'ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี'ยนชื'อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี'ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 	

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 7งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีKบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํKากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื'อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรที'สถานทตูดว้ย ท ัLงสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัLน	

เอกสารยืKนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีKยนและขออพัเดทเพิKมเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิKมเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืKนวซีา่เชงเกนประเทศนอรเ์วย ์
กรณุากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษ ** กรอกขอ้มลูใหค้รบ ทกุชอ่ง ตามความเป็นจรงิ ** 

จะตอ้งตรงกนักบัเอกสารทีKย ืKนเทา่น ัLน หากไมต่รง ทางบรษิทัไมเ่กีKยวขอ้งใดๆท ัLงส ิLน 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. 

นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลี่ยน ชื่อ – สกุล) ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................สถานที่เกิด........................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................  

วันที่ออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ* ⬜   โสด ⬜   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      

⬜   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  ⬜   หม้าย ⬜   หย่า 

ใส่วันเดือนปีที่สมรส วันหย่า หรือ วันที่คู่สมรสเสียชีวิต* ......................................................................... 

ใส่ชื่อคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พร้อมวันเดือนปีเกิดของเขา *............................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................... รหัส

ไปรษณีย์............................... 

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

อาชีพ*  ⬜   เจ้าของกิจการ ⬜  พนักงาน ⬜ ประกอบอาชีพอิสระ   ⬜  เกษียณอายุ    ⬜  นักเรียน   

⬜  ว่างงาน            ⬜   อื่นๆ(กรุณาระบุ) 

ชื่อบริษัท/ชื่อโรงเรียน*............................................................................................. 

ตำแหน่ง.................................................................................................................. 

ที่อยู่ที่ทำงาน*................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................... 

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

อีเมล์ (สำนักงาน).............................................................  อีเมล์ส่วนตัว ........................................................ 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม*่....................................................... 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วีซ่าจากสถานทูตอะไร*.......................................................... 

แจ้งวันออกและหมดอายุของวีซ่า  (ต้องระบุ).*.......................................................................................... 

วันที่สแกนลายนิ้วมือ  ตอนยื่นวีซ่า (ต้องระบุ)*......................................................................................... 

ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ หรือไม*่.......................................................................... 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอื่นออกให้ ผู้ที่สายเลือดเดียวกัน  

ท่านใดออก................................................................
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