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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑเ์รือวาซา - ศาลาว่าการ
กรุงสตอ็กโฮลม์ 

01.05 น. ออกเดินทางสู ่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EK 385 

** คณะเดินทางวนัท่ี 03-12 เม.ย.63 / 10-19 เม.ย.63 / 22 เม.ย.-01 พ.ค.63 / 04-13 พ.ค.63 และ 20-29 
พ.ค.63  ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดไูบ  เวลา 04.45 น. ** 
** คณะเดินทางวนัท่ี 01-10 มิ.ย.63 และ 16-25 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดไูบ  เวลา 
04.45 น. ** 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

08.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงสต็อกโฮลม์ โดยสายการบินการเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 157 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 03 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงสต็อกโฮลม์ 
เวลา 13.10 น. ** 

12.15 น. ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รอืวาซา – ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ 

วนัท่ี 3. สต็อกโฮลม์ – คารล์สตทั – ออสโล 

วนัท่ี 4. ออสโล – เกียรโ์ล – เบอรเ์กน 

วนัท่ี 5. เบอรเ์กน – ทา่เรอืเก่า – อุลวิค 

วนัท่ี 6. อุลวิค – เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนติกฟลมั – ไมดรลั –  ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ – เมืองกอล 

วนัท่ี 7. เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ลอ่งเรอื DFDS      

วนัท่ี 8. โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – น า้พแุหง่ราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 
วนัท่ี 9. ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบิน – ดไูบ    
วนัท่ี 10. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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สวีเดน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 08 มีนาคม 2563) 
น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่
แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนาน
นามว่า ราชินีแหง่ทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic 

Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก 
กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานท่ีส  าคญั อาทิ อาคาร
รฐัสภา, พิพิธภณัฑใ์นยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลี่ยนการด์ทหารดา้นหนา้
ของลานจตัุรสักวา้ง เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเข้าชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืท่ีถูกกู้
ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรกัษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่ง
ประดับประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส  าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกับเรือล  านี ้ 9 
นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกับเรือวาซา  พิพิธภณัฑแ์ห่งนีด้ึงดูดนักท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสดุ ในบรรดา
พิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย และจากนัน้น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้
เวลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 
ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณใ์นปี 1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคม
ของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวัลโนเบล (Nobel Prize) น าทา่นชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน 
อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ีระลกึ (กรณีพิพิธภณัฑเ์รือวาซา ไม่สามารถ
เข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิคื์นเงินท่านละ 500 บาท)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC TALK หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่3 สตอ็กโฮลม์ – คารล์สตัท – ออสโล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคารล์สตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเลก็ๆ รมิทะเลสาบอยูร่ะหวา่งเมืองสต็อกโฮลม์ 
ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สรา้ง
เมืองโดยกษัตริยค์ารล์ที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรยีกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad 
ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เม่ือปี 1730, จตัุรสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพาน
หิน 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสงูท่ีสดุ

ในโลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพ
ธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU OSLO ALNA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 ออสโล – เกียรโ์ล – เบอรเ์กน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลา
เซียรท่ี์มีช่ือเสยีงของนอรเ์วย ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอรเ์กน (Bergen) เมืองเบอรเ์กน้เมืองในฝันท่ีแสนน่ารกั เป็นเมืองท่าท่ี

ส  าคญัของนอรเ์วยม์าตัง้แต่คริสศตวรรษท่ี 13 เมืองนีล้อ้มรอบดว้ยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 
กิโลเมตร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC NEPTUN หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5 เบอรเ์กน – ท่าเรือเก่า – อุลวิค 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินเล่นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เกน (Bryggen) ท่ีได้ร ับการขึน้ทะเบียนโดย ยูเนสโก 
(UNESCO's World Heritage) ใหเ้ป็นมรดกโลก มีอาคารไม้แบบโบราณจ านวน 58 หลงั เป็นสถานท่ีท่ี
หลงเหลอืจากหนึ่งในทา่เรอืการคา้ขนาดใหญ่ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของยโุรปเหนือ ทา่เรือของ Bergen ก่อตัง้ขึน้เม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 1643-1652 โดย King Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขุนนางชาวนอรเ์วย์ท่ีถือสิทธิ
ผกูขาดการคา้ปลา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินทางสู่เมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเลก็ๆตัง้อยูร่มิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์อนังดงาม 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK VOSSEVANGEN หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 
อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม – ไมดรัล –   
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอรด์ – เมืองกอล 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองฟลัม ใหท้่านสมัผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The 

World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World 
นบัเป็นเสน้ทางรถไฟสายท่ีโรแมนติกท่ีสดุในยโุรปเหนือ ลอดอุโมงคท่ี์เจาะทะลภุเูขา ผา่นทะเลสาบ แม่น า้ 
และน า้ตกเหนือคณานบัท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยก์ลาง
ของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ท่ีมีภูมิ
ทศันง์ดงามสดุสายตา ท่ีท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอรด์ อันเกิดจากการละลายของธาร
น า้แข็งปกคลมุเหนือพืน้ดิน 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เปลี่ยนบรรยากาศใหท้่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุ่งหนา้สูเ่มือง

กุดวานเก้น (Gudvangen) ซึ่งฟยอรด์นีน้อกจากจะไดร้บัการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยังไดร้บัการ
ขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ท่ียาวและลกึท่ีสดุในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงท่ี
ไดร้บัการยกย่องว่าสวยท่ีสดุคือ NARROW FJORD ระหวา่งทางเพลิดเพลนิกับภผูาสงูชนัอันเขียวขจี ธาร
น า้ตกนบัรอ้ยสาย ส าหรบัฟยอรด์นัน้นบัว่าเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของ
แผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ในโลกนีมี้ไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอรด์ แต่ฟยอรด์ท่ีไดช่ื้อว่า
สวยท่ีสุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่ งช่องฟยอร์ดแห่งนี ้ได้ช่ือว่าสวยติ ดอันดับโลก
เช่นกนั  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองกอล (Gol) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
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ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม STOREFJELL RESORT หรือเทียบเท่า 
(เพื่อความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าส  าหรบัคา้งคืนบนเรอื 1 คืน ในคืนถดัไป) 

วันที ่7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ล่องเรือ DFDS      
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 

 

ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และ
ทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหนึ่งชีวิตของมนษุย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกั
ชิน้โบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนัน้อิสระให้
ทา่นเลอืกซือ้ของฝาก และชอ้ปป้ิง ณ บรเิวณถนนคารล์ โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายชอ้ป
ป้ิงท่ีมีชีวิตชีวา และ มีช่ือเสยีงท่ีสดุแหง่หนึ่งของออสโล มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยูบ่นถนนเสน้นี ้
ใหเ้วลาทา่นได ้อิสระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

 กรณีถา้ยงัพอมีเวลาเหลอืก่อนไปทา่เรอืจะน าทา่นถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่รเิวณรมิแม่น  า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารท่ี
สวยงามรมิออสโลฟยอรด์ อีกทัง้โรงละครแหง่ชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรบัปรุง
บรเิวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประโยชน ์และการปรบัผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมือง
ออสโล จากนัน้น าทา่นเดินทางสูท่า่เรอืเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้ม
ไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส  าหรบั
คา้งคืนบนเรอื 1 คืน เพื่อความสะดวกของทา่น) 
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16.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 
ที่พัก พกัคา้งคืนบนเรอืส  าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)   (ในกรณี

ที่ห้องพัก Sea view cabin มจี านวนห้องที่ไมเ่พียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ 700 บาท) 
 

วันที ่8 
โคเปนเฮเกน –  ลิตเติล้เมอรเ์มด – น า้พุแห่งราชินีเกฟิออน –  
พระราชวังอมาเลียนบอรก์ – ช้อปป้ิง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเท่ียวชมเมือง
โคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือ
ขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้และเรือส  าราญเทียบท่าอยู่ ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)  มี
ต านานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลง
รา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้  า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย 

น าเท่ียวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกท่ีประทบัในฤดหูนาวของ
ราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์อ็คโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้
วงัทุกวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยู่ท่ีน่ี จากนัน้ใหอิ้สระท่านชมบรเิวณจัตุรัสซิตี ้

ฮอลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครกึครืน้ของใจ
กลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวท่ีสุดในโลก เริ่มจาก
ศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ  Louis Vuitton, Emporio 
Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ที่พัก 
 

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ZLEEP COPENHAGEN หรือเทียบเท่า 
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วันที ่9 ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบิน – ดูไบ    
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสรา้ง
ขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตียนท่ี 4 นอกจากความ
งามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บเครื่องเพชร มหามงกฎุ และเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ของราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย 

 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ 
มีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.20 น. 

ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 152 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 03 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 15.35 น. และถึงดูไบ  เวลา 
23.55 น. ** 

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
จ03.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 376 
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** คณะเดินทางวันท่ี 03-12 เม.ย.63 / 22 เม.ย.-01 พ.ค.63 / 04-13 พ.ค.63 และ 20-29 พ.ค.63 ออก
เดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ  เวลา 12.50 น. ** 
** คณะเดินทางวนัท่ี 01-10 มิ.ย.63 และ 16-25 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 13.15 น. **  
** คณะเดินทางวันท่ี 10-19 เม.ย. 63 ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี EK384 ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. 
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.15 น. ** 

12.35 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพยีง 
3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE  

สวเีดน –นอรเ์วย ์– เดนมารก์ 10 วัน 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

02 – 11 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 47,600.- 12,900.- 

16 – 25 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 47,600.- 12,900.- 

03 – 12 เม.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 54,600.- 12,900.- 

10 – 19 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 53,600.- 12,900.- 

22 เม.ย.-01 พ.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 54,600.- 12,900.- 

04 – 13 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 

20 – 29 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 

01 – 10 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 

16 – 25 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย ์(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000-5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืน ได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

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

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

                                                                      

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน 

กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 
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3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.1.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

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, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง
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คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่ำประเทศนอรเ์วย ์

กรณุำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำองักฤษ 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้่านก่อนและไม่สามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่่านส่งตามมาทีห่ลงัจะตอ้ง

ตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

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

นามสกลุเดมิ(กรณเีคยเปลีย่น ช่ือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

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

วนัทีอ่อกหนังสือเดนิทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาทีเ่สียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ใส่วนัเดือนปีทีส่มรส (กรอกทุกกรณแีม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วนัเดือนปีทีห่ย่า.......................................................................................................................................... 

ใส่วนัเดือนปีทีคู่่สมรสเสียชีวติ ....................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ของท่านทีส่ามารถติดต่อได้...................................................................................................................... 

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

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

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

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 

ต าแหน่ง.................................................................................................................. 
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ทีอ่ยู่ทีท่ างาน*................................................................................................................................................. 

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

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

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

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

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

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

( ดูได้จากตราประทบั ตม. ทีไ่ด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

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

 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั  

ท่านใดออก (ช่ือ-นามสกลุ).......................................................................................................................... 
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