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HILIGHT 

 น าท่านบินตรงสู่กรุงสต็อกโฮล์ม 

ป ร ะ เ ท ศ ส วี เ ด น  ท่ อ ง เ ที่ ย ว

สแกนดเินเวยี 3 เมอืงหลวง 

 ชมศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์ (City 

Hall) สถานที่เล ี้ยงรบัรองผูไ้ดร้บั

รางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

 เปลีย่นประสบการณ์การเดนิทางดว้ย

รถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana  

 สมัผสับรรยากาศล่องเรอืชมความ

งามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) 

 น ัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen เพือ่ไป

ชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอ

เยน (Mount Floyen) 

 

ESSENCE OF 

SCANDINAVIA  

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กรกฎาคม – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 63,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 4 – 13 ก.ค. 62  82,900.- 

วนัที ่ 5 – 14, 13 – 22 ก.ย. 62  79,900.- 

วนัที ่ 11 – 20, 18 – 27 ต.ค. 62  79,900.- 

วนัที ่ 21-30 พ.ย. 62                                                                                                63,900.- 

วนัที ่ 01-10 ธ.ค. 62  73,900. 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรงุเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 

– ศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์ 
 O O 

BEST WESTERN 
PLUS 

 หรอืเทยีบเทา่  

3 สต็อกโฮลม์ – คาลสตทั – ออสโล O O O 

 

THON HOTEL 
ARENA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอรเ์กน้ O O  O 
THON HOTEL 

BERGEN  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 เบอรเ์กน้ – รถรางไฟฟ้าชมววิ – อลุวคิ  O O O 

 
MYRKDALEN   

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
อลุวคิ – เมอืงฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั 
– ไมดรลั – ลอ่งเรอืชมความงามของซอง 

ฟยอรด์ – เมอืงกอล  
O O O 

 
STOREFJELL 

RESORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
เมอืงกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์-  
พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – ลอ่งเรอื DFDS      O O O 

 

DFDS 
SCANDINAVIAN 

SEAWAYS 

หรอืเทยีบเทา่ 

8.  
โคเปนเฮเกน –  ลติเต ิล้เมอรเ์มด – นํา้พุแห่ง
ราชนิเีกฟิออน – พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – 
ชอ้ปป้ิง  

O O X 
LAUTRUPPARK 

หรอืเทยีบเทา่ 

9.  ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ  O   
 

10. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2 
กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อก

โฮลม์ 

01.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 960 

*** คณะเดนิทางตัง้แต ่วันที ่01 พ.ย.62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.25 น. และไป

ถงึสตอ๊กโฮลม์เวลา 06.55 น.***  

07.00 น.  

 

 

 

 

 

 

 

ถงึทา่อากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมอืง

สต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561)  นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร นําท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ

ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทีสุ่ดในสแกนดเินเวีย จนไดร้ับ

ขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ย

ทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให ้

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตา

ในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั ้งอยู่บนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา , 

พพิธิภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพธิีเปลีย่นการด์ทหาร

ดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ จากนั้นนําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 

(Vasa Museum) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้สว่น

เดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันับรอ้ยชิน้ 

เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ําคัญทีส่ดุแห่ง

หนึง่ในโลกในพพิธิภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอืลํานี้  9 นทิรรศการ 

ยังมีภาพยนตรเ์กี่ยวกับเรือวาซา  พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ดงึดูดนักท่องเทีย่วไดม้ากที่สุด ใน

บรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี  

(กรณีพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิ

ทา่นละ่ 500 บาท) (กรณีศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทา่นละ่ 500 บาท) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวีเดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 

ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 

ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมีพธิีเลีย้งรับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) 
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นําทา่นชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงใหท้่าน

ไดถ้า่ยรูปทีร่ะลกึ  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN PLUS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 สต็อกโฮลม์ – คาลสตทั – ออสโล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่

ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็น

เมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปีค.ศ.

1604 ชือ่เมืองจงึเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ทีน่ี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง 

สรา้งขึน้เมือ่ปี 1730, จัตรุัสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหนิ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมืองหลวงทีม่ี

ค่าครองชพีสงูที่สดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด 

ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ ซ ึง่เป็นธรรมชาตทิี่อุดม

สมบูรณ์  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก THON HOTEL ARENA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอรเ์กน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และ

ดนิแดนแห่งกลาเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วยล์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเบอรเ์กน้ (Bergen) เมืองเบอรเ์กน้เมืองในฝันที่แสน

น่ารัก เป็นเมืองท่าทีส่ําคัญของนอรเ์วยม์าตัง้แต่ครสิศตวรรษที ่13 เมืองนี้ลอ้มรอบดว้ย

ภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรอืทีย่าวถงึ 10 กโิลเมตร  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก THON HOTEL BERGEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เบอรเ์กน้ – รถรางไฟฟ้าชมววิ – อุลวคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ชมอาคารไมห้นา้อ่าว Bryggen ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลก และปัจจุบันไดร้ับการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ย่างดียิ่ง แลว้นําท่านไปยังสถานี 

Floibanen เพือ่ใหท้า่นไดส้มัผัส ประสบการณ์ใหม่  โดยน ัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen 
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เพือ่ไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซึง่สงูถงึ 320 

เมตร จากระดบัน้ําทะเล  ทา่นจะไดช้มความงามของกรุงเบอรเ์กน้ ทีต่ัง้อยู่บนปากฟยอร์

ดนอรเ์วย ์ซึง่เป็นปลายทางเสน้ทางสายฟยอรด์อันงดงามทีส่ดุ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงอุลวคิ (Ulvik) เมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฮาร์ดแดงเกอร์ฟยอร์ดอัน

งดงาม 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MYRKDALEN  HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 อุลวคิ – เมอืงฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั – ลอ่งเรอืชม

ความงามของซองฟยอรด์ – เมอืงกอล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟลมั ใหท้า่นสมัผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-

ไมดรลั (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most 

Beautiful Train  Journey in The World นับเป็นเสน้ทางรถไฟสายทีโ่รแมนตกิ

ทีส่ดุในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท์ี่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ํา และน้ําตกเหนือ

คณานับทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภเูขา มุ่งสูส่ถานไีมดรลั (Myrdal) ศูนยก์ลาง

ของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลก้ับฟยอรด์ 

Aurland ทีม่ภีมูทิศันง์ดงามสดุสายตา ทีท่า่นจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ 

อันเกดิจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลมุเหนือพืน้ดนิ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย จาก นั้น เปลี่ยนบรรยากาศใหท้่าน ล่องเร ือชมความงามของซองฟยอร ์ด 

(Sognefjord) มุ่งหนา้สู่เมอืงกุดวานเกน้ (Gudvangen) ซึง่ฟยอรด์นี้นอกจากจะ

ไดร้ับการจัดอันดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยังไดร้ับการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึ

ทีส่ดุในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ชว่งทีไ่ดร้ับการยก

ย่องว่าสวยทีส่ดุคอื NARROW FJORD ระหว่างทางเพลดิเพลนิกับภูผาสงูชนัอันเขยีว

ขจ ีธารน้ําตกนับรอ้ยสาย สาํหรับฟยอรด์นัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีเ่กดิ

จากการกัดเซาะของแผ่นธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กี่

ประเทศทีม่ีฟยอรด์ แต่ฟยอร์ดทีไ่ดช้ือ่ว่าสวยทีส่ดุในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอรเ์วย ์

ซึง่ชอ่งฟยอรด์แห่งนี้ไดช้ือ่ว่าสวยตดิอันดับโลกเชน่กัน  จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง

กอล (Gol)  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก STOREFJELL RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
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(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าสาํหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที ่7 เมอืงกอล – กรงุออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้

โบราณ – ลอ่งเรอื DFDS      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) เพือ่ชมอทุยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture 

Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีใน

การแกะกลุม่รูปสลกัหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของ

มนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลักช ิน้โบวแ์ดงของท่านชือ่ "โมโน

ลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลกัแกรนติเพยีงแทง่เดยีว  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย 

 

 

จากนั้นนําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ (พพิธิภณัฑจ์ะปิดใหเ้ขา้ชม

ในชว่งเทศกาลปีใหม ่ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 250 บาท) จัดแสดงเกีย่วกับ

เรือไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด 

นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติประจําวันทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 1,000 ปี เป็น

ตํานานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นส ิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเรื่องของการ

รบทําการคา้และออกสาํรวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคีํากล่าวว่าถา้ไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียุค

ทีรุ่่งเรอืงทีส่ดุ      

15.00 น. นําทา่นเดนิทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรอืสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีพ่รั่ง

พรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรณุาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น) 

16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารบนเรอื 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ 

SEA VIEW ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจีํานวนหอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่

คณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่700 บาท) 

วนัที ่8 โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – นํา้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน – พระราชวงัอ

มาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางถงึกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นํา

ท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กบัเงอืกนอ้ย(Little Mermaid) 

สญัลกัษณ์ของเมอืง ใกลก้นัเป็นย่านทา่เรอืขนาดใหญ่ทีม่ีเรือสนิคา้และเรือสําราญเทยีบ

ท่าอยู่ ชมนํา้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มีตํานานเล่าขานว่า "เทพ
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เจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่าง

ลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพืน้ดนิข ึน้มาจากใตน้ํ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทุก

วันนี้  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย นําเทีย่วชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที่

ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อค

โคโค ่และจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทกุวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถเสด็จ

ประทับอยู่ทีน่ี่ จากนัน้ใหอ้สิระท่านชมบรเิวณจตัุรสัซติ ีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูป

สวยงามประจําเมอืง และทา่นจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมอืง ชอ้ป

ป้ิงสนิคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ทีย่าวทีส่ดุในโลก เร ิม่

จากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่ีสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง อาท ิ 

Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, 

Gucci, Burberry ฯลฯ  

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั  

ทีพ่กั 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก LAUTRUPPARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร ์ก (Rosenborg 

Castle) เป็นปราสาททีส่รา้งข ึน้ในสมัยศตวรรษที ่17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์หรือ

สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสาม

แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดน

มารค์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบันอกีดว้ย  

10.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และ 

มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG951  

*** คณะเดนิทางออก ตัง้แต่วันที่ 01 พ.ย.62 ออกเดนิทางเวลา 13.50 น. และถงึ

กรุงเทพฯ เวลา 06.20 น.*** 

วนัที ่10 กรงุเทพ 

06.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม :  ESSENCE OF SCANDINAVIA  

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 10 วนั 7 คนื  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

04 ก.ค. – 13 ก.ค. 62 82,900 82,900 82,900 82,900 54,900 15,500 

05 ก.ย. – 14 ก.ย. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900 

13 ก.ย. – 22 ก.ย. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900 

11 ต.ค. – 20 ต.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900 

18 ต.ค. – 27 ต.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900 

21-30 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

01–10 ธ.ค. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 51,900 11,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   
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          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
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เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทําการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้ 

 

                                                                                   

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ชาํรุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3.หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สาํเนาสมุดเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนา 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิใน

บัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสาํเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 
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3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.1.1 สาํเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตวัของผูร้ับรองคา่ใชจ้่ายให ้ ถา่ยสาํเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญช ี อัพเดทไม่เกนิ 

15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5.เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



   
   
   

  

 QE3ARN-TG004 หนา้ 14 จาก 16 

 
 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศนอรเ์วย ์

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีทํ่างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 
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     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.................................. ถงึวันที.่.......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ).................................................... 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรณุาระบชุือ่ ......................................................  

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
 

 

 


