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ESSENCE OF SCANDINAVIA  

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นบนิตรงสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน ทอ่งเทีย่วสแกนดเินเวยี 3 เมอืงหลวง 

 ชมศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์ (City Hall) สถานทีเ่ลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล  

(Nobel Prize) 

 เปลีย่นประสบการณ์การเดนิทางดว้ยรถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana  

 สมัผสับรรยากาศลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) 

 น ัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen เพือ่ไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน  

(Mount Floyen) 

***ลอ่งเรอืส าราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)*** 

ราคาเร ิม่ตน้ 72,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง        
                                                                             
วนัที ่  4-13, 7-16, 10-19, 14-23, 17-26, 21-30 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค.,  

          28 ก.ย.- 7 ต.ค. 61 
72,900.- 

วนัที ่  12-21, 17-26, 19-28 ต.ค. 61 83,900.- 

วนัที ่  31 ต.ค.- 9 พ.ย. 61 73,900.- 

วนัที ่  5-14, 9-18, 12-21, 16-25, 19-28 พ.ย., 23 พ.ย.-2 ธ.ค.,  

          29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61 
73,900.- 

วนัที ่  3-12 ธ.ค. 61 73,900.- 

วนัที ่  17-26 ธ.ค. 61, 23 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62 79,900.- 

วนัที ่  25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62, 26 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62, 27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62  

         (ปีใหม)่ 
89,900.- 

  

  

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พพิธิภัณฑเ์รอืวาซา –  

ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ 
✈ O O QUALITY GLOBE   

3. สต็อกโฮลม์ – 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 –    ลอ่งเรอืชม

ความงามของซองฟยอรด์ – เมอืงกอล 
O O O PERS HOTEL 

7. 
เมอืงกอล – กรุงออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์-  พพิธิภัณฑเ์รอืไวกิง้

โบราณ – ลอ่งเรอื DFDS      
O O O 

DFDS 

SCANDINAVIAN 
SEAWAYS 

8. 
โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – น ้าพุแหง่ราชนิเีกฟิออน – พระราชวงัอ

มาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 
O O X FIRST COPENHAGEN 

9. ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ O ✈ ✈  

10. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  
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22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

ไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – ศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์ 

01.10 น.
  

 ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 960  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.25 น. และถงึเมอืง

สต็อกโฮลม์ เวลา 06.50 น.*** 

07.00 น.
  

ถงึท่าอากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมอืงสต็อกโฮลม์ 

ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชั่วโมงในวันที ่28 

ตุลาคม 2561)  น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านชมกรุงสต็อกโฮล์ม 

(Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงาม

ทีสุ่ดในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 

เกาะที่โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให ้

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก กรงุสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศ

รอบๆเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้น ้า มสีถานทีส่ าคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา, พพิธิภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวหิารแหง่

เมอืง,พระราชวังหลวงและพธิเีปลีย่นการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ จากนัน้น าท่าน

เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกูข้ ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจาก

สามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซน็ต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรปูแกะสลักนับ

รอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

โลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เกีย่วขอ้งกับเรือล านี้  9 นิทรรศการ ยังมภีาพยนตร์

เกีย่วกบัเรอืวาซา  พพิธิภณัฑแ์หง่นีด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ย

หนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลีย้ง

รับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณ

ทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทีร่ะลกึ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั          เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  QUALITY GLOBE  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3: สต็อกโฮลม์ – คาลสตทั – ออสโล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยูร่ะหว่างเมอืงสต็อค

โฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญน่ี้ 

สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์าร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรียกตามพระนามของพระองค์ 

Karl-stad ทีน่ีม่โีบสถใ์หญข่องเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ปี 1730, จัตรัุสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจ าจังหวัด 

และสะพานหนิ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีม่คี่าครองชพีสงู

ทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บ

กบัสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม ่ซึง่เป็นธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม QUALITY 33 HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:    ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอรเ์กน้ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และดนิแดนแห่ง

กลาเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วยล์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบอรเ์กน้ (Bergen) เมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันทีแ่สนน่ารัก เป็นเมอืงท่า

ทีส่ าคัญของนอรเ์วยม์าตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13 เมอืงนีล้อ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรอืทีย่าวถงึ 10 

กโิลเมตร  

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SCANDIC BERGEN CITY หรอืเทยีบเทา่ 

  

  

 

 

 

 

 

วนัที ่5: เบอรเ์กน้ – รถรางไฟฟ้าชมววิ – อลุวคิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมอาคารไมห้นา้อา่ว Bryggen ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจบุนั

ไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ย่างดียิ่ง แลว้น าท่านไปยังสถานี Floibanen เพื่อใหท้่านไดส้ัมผัส 

ประสบการณ์ใหม ่ โดยน ัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen เพือ่ไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอ

เยน (Mount Floyen) ซึง่สูงถึง 320 เมตร จากระดับน ้ าทะเล  ท่านจะไดช้มความงามของกรุง

เบอรเ์กน้ ทีต่ัง้อยูบ่นปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ซึง่เป็นปลายทางเสน้ทางสายฟยอรด์อนังดงามทีส่ดุ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลุวคิ (Ulvik) เมอืงเล็กๆตัง้อยูร่มิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์อนังดงาม 
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ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม BRAKANES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: อลุวคิ – เมอืงฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั –   

ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ – เมอืงกอล 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟลมั ใหท้า่นสัมผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (The 

World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The 

World นับเป็นเสน้ทางรถไฟสายที่โรแมนตกิทีสุ่ดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่าน

ทะเลสาบ แม่น ้า และน ้าตกเหนือคณานับทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภูเขา มุ่งสู่สถานไีมดรลั 

(Myrdal) ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกล ้

กบัฟยอรด์ Aurland ทีม่ภีมูทิัศนง์ดงามสดุสายตา ทีท่า่นจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อัน

เกดิจากการละลายของธารน ้าแข็งปกคลมุเหนอืพืน้ดนิ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้เปลีย่นบรรยากาศใหท้่านลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุ่งหนา้สู่

เมอืงกุดวานเกน้ (Gudvangen) ซึง่ฟยอรด์นี้นอกจากจะไดรั้บการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยัง

ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีส่ดุในโลก (The longest and deepest fjord in 

the world) ชว่งทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าสวยทีส่ดุคอื NARROW FJORD ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัภู

ผาสงูชนัอนัเขยีวขจ ีธารน ้าตกนับรอ้ยสาย ส าหรับฟยอรด์นัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิที่

เกดิจากการกัดเซาะของแผ่นธารน ้าแข็งในยคุน ้าแข็งเมือ่หลายลา้นปีกอ่น ในโลกนี้มไีมก่ีป่ระเทศทีม่ฟี

ยอรด์ แตฟ่ยอรด์ทีไ่ดช้ ือ่ว่าสวยทีส่ดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึง่ชอ่งฟยอรด์แหง่นี้ไดช้ือ่ว่า

สวยตดิอนัดับโลกเชน่กนั  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกอล (Gol) 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั         เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PERS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่7: เมอืงกอล – กรงุออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– พพิธิภณัฑเ์รอืไวก ิง้โบราณ –  

ลอ่งเรอื DFDS      

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เพือ่ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชม

ผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอร์เวยช์ือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด์ ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลัก
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หนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็น

ทีต่ัง้ของรูปแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของท่านชือ่ "โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีง

แทง่เดยีว 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ (พพิธิภณัฑจ์ะปิดใหเ้ขา้ชมในชว่งเทศกาลปี

ใหม่ ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 250 บาท) จัดแสดงเกีย่วกับเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้ในยุค

ครสิต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกับเครื่องมอืใน

ชวีติประจ าวันทีม่อีายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ด เพราะ

ชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเรือ่งของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคี ากลา่ววา่ถา้ไมม่ ี

เรอืไวกิง้ก็จะไมม่ยีคุทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุ      

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ย

รา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้ง

คนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น) 

16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ทีพ่กั       พักคา้งคนืบนเรอืส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ SEA VIEW)   (ใน

กรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจี านวนหอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใน

การคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่700 บาท) 

วนัที ่8: โคเปนเฮเกน –  ลติเต ิล้เมอรเ์มด – น า้พแุหง่ราชนิเีกฟิออน –  

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางถงึกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่านเที่ยวชม

เมอืงโคเปนเฮเกน แวะถา่ยรูปคูก่บัเงอืกนอ้ย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ันเป็น

ยา่นท่าเรอืขนาดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคา้และเรอืส าราญเทยีบท่าอยู ่ชมน า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion 

Fountain)  มตี านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระ

ราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพืน้ดนิขึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศ

เดนมารก์ในทกุวันนี ้

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าเที่ยวชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที่ประทับในฤดู

หนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะมกีารเปลีย่น

ทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถเสด็จประทับอยูท่ีน่ี่ จากนัน้ใหอ้สิระท่านชม

บริเวณจตัุรสัซิต ีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสัมผัส

บรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ป

ป้ิง ทีย่าวทีส่ดุในโลก เริม่จากศาลาวา่การเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง 

อ าทิ   Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, 

Burberry ฯลฯ 

ค า่        อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่9:   ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาท

ที่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตียนที่ 4 

นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และ

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัอกีดว้ย 

10.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท า คนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 951 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่ 31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 13.50 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 06.20 น.*** 

วนัที ่10: กรงุเทพฯ 

06.00 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม :  ESSENCE OF SCANDINAVIA  

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 10 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  4-13, 7-16, 10-19, 14-23, 17-26, 21-30 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค.,  

              28 ก.ย.-7 ต.ค. 61 

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 72,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 50,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  12-21, 17-26, 19-28 ต.ค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 83,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 83,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 83,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
83,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิทา่นละ  53,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 
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** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  31 ต.ค.-9 พ.ย. 61  

5-14, 9-18, 12-21, 16-25, 19-28 พ.ย., 23 พ.ย.-2 ธ.ค.,  

              29 พ.ย.-8ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61  

3-12 ธ.ค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 73,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 73,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 73,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

 (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
73,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 51,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 ก าหนดวนัเดนิทาง :  17-26 ธ.ค. , 23 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 
 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 16,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 79,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

 (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
79,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 57,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :          25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62, 26 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62, 27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62  

                                       (ปีใหม)่ 
 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 89,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 89,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 89,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

 (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
89,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 57,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 

        เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 
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ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                              

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.1.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 
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บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่ำประเทศนอรเ์วย ์

กรณุำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำองักฤษ 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 

นามสกลุเดิม(กรณเีคยเปลีย่น ช่ือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทีเ่กดิ...................................... ..................... 

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

วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)     

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่วนัเดือนปีทีส่มรส วนัหย่า หรือ วนัทีคู่่สมรสเสียชีวติและระบุสถานะ * .................................................... 

ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาทีเ่สียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้.................................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณย์ี............................... 

โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 
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อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 

ต าแหน่ง.................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน*................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................... 

โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ........................................... ..... 

อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ...................................... .................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทบั ตม. ทีไ่ด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัทีส่แกนลายนิว้มือ  ตอนย่ืนวซ่ีา *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทีมี่สายเลอืดเดียวกนั  

ท่านใดออก (ช่ือ-นามสกุล).......................................................................................................................... 
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