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เท่ียว 3 ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ  

เท่ียวเมืองใหม่ๆ ใน สวีเดน นอรเ์วยแ์ละเดนมารก์ 
สวีเดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ 9 วนั 

สตอ็คโฮลม์-ออสโล-กอล-กุด๊วานเก้น-ฟลมั-วอส-เบอรเ์ก้น-โคเปนเฮเก้น 
โดยสายการบินไทย (TG) 

 

 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงสู่ดนิแดนยุโรปเหนือ สมัผสับรรยำกำศทีง่ดงำม สูดอำกำศอนัแสนบรสิุทธิ ์กบัแถบ
สแกนดเินเวยี ชม 3 ประเทศดงัและเมอืงในแถบน้ี ดงัน้ี.. 
 

สตอ็คโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิชำยฝัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน ไดร้บั  
  ฉำยำว่ำ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่งจำกเป็นประเทศทีม่เีกำะเลก็เกำะน้อย 

Big Snow Scan  
3 Caps 9 Days 
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ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเ์วย ์เมอืงสวยงำมในเขตชำยฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย
  เกำะ 40 เกำะ เกำะใหญ่ทีสุ่ดชือ่มลัโมยำ เกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่สวยงำมมำกและมทีะเลสำบ 343 แห่งซึง่
  เป็นแหล่งน ้ำจดืทีส่ ำคญั  

เบอรเ์ก้น เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัทีส่องของประเทศ ตัง้อยู่บนชำยฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องนอรเ์วย ์เป็นศูนยก์ลำงทำง
วฒันธรรม  มที่ำเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของนอรเ์วย ์และเป็นหนึง่ในท่ำเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรป  

กุด๊วานเก้น หมู่บำ้นท่องเทีย่วเลก็ๆทีซ่่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ออ็กฟยอรด์ำเน ฟยอรด์ทีม่คีวำมยำวจำกมหำสมุทรเขำ้มำสู่
แผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กิโลเมตร กุ๊ดแวนเก้นนัน้เป็นหมู่บำ้นทีเ่ลก็นิดเดยีว มปีระชำกรอำศยัอยู่เพยีงแค่
หลกัรอ้ยคนเท่ำนัน้ แต่กลบักลำยเป็นเป้ำหมำยหลกัทีนั่กท่องเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจ ำนวนมำกใน
แต่ละปี 

ฟลมั ดนิแดนแห่งเขตชำยฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของกำรเกดิกำรกดัเซำะของน ้ำแขง็เมือ่
ครัง้ทีบ่รเิวณชำยฝัง่ทะเลเหล่ำนัน้ยงัเป็นน ้ำแขง็อยู่เกดิกำรละลำย และกะเทำะจนมลีกัษณะเวำ้แหว่งเขำ้มำ
ในแผ่นดินเป็น ธรรมชำตทิีม่คีวำมงดงำมเป็นอย่ำงมำก 

วอส  เมอืงสกรีสีอรท์แสนสวยของประเทศนอรเ์วย ์เมอืงน่ารกัรมิทะเลสาบทีซ่ึง่ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็มา
ประทบัเมือ่คราวเสดจ็ประพาสยุโรปในปี 1907 ซึง่มลีายพระหตัถ์ของรชักาลที ่5 พรอ้มทัง้ลายเซน็ของคณะผู้
ตามเสดจ็ในครัง้นัน้ ใส่กรอบแสดงไวท้ีล่อ็บบี้ชัน้ 2 ของโรงแรม Fleischer’s Hotel Voss  

โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยู่ชำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด์ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง   ปีใหม่  27 ธ.ค.2563 - 4 ม.ค.2564 
 

วนัแรก  27 ธ.ค.63 สนามบินสุวรรณภมิู 
22.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  

สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่
ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 
 

วนัทีส่อง 28 ธ.ค.63 สุวรรณภมิู- สต๊อกโฮลม์(สวีเดน)-คารส์ตดั  
01.25 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุสต๊อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบิน Thai Airways  
 เท่ียวบินท่ี TG960 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินอารล์นัดา กรงุสต๊อกโฮลม์ เมืองหลวงของประเทศเดนสวเีดน น ำท่ำนผ่ำน 
 พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระ รถโคช้รอรบัท่ำนจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ใจกลำง กรงุสตอ็ค

โฮลม์ Stockholm เมอืงหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่บนหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบลอ้มดว้ยทะเลสำบ
มำลำรก่์อก ำเนิดนครอนังำมสง่ำ รมิคลองมำกมำยจนไดร้บัฉำยำ” รำชนีิแห่งทะเลบอลตคิ” ผ่ำนชมโรงละคร 
ท ำเนียบรฐับำล น ำท่ำนขึน้ชมววิบนฟเจลกำตนัเนินสูงรมิทะเลสำบท่ำนจะเหน็ทศันียภำพแสนงดงำมของ 

 ท่ำเรอืสต๊อคโฮล์ม, เกำะเมอืงโบรำณ, พระบรมมหำรำชวงับนเกำะสตำเดนอนัโอ่โถงงำมสง่ำดว้ย  
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 สถำปัตยกรรมสมยัเรเนซองส ์ปัจจุบนัเป็นทีเ่ลี้ยงรบัรองผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลัโนเบล น ำท่ำนชมแกมล่าสแตน 
(Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า น ำท่ำนเข้าชมศาลาว่าการเมืองสตอ็คโฮลม ์City Hall สญัลกัษณ์ของ
กรุงสต๊อกโฮลม ์สรำ้งเสรจ็ปีค.ศ.1923 และเป็นโครงกำรก่อสรำ้งใหญ่ทีสุ่ดของประเทศสวเีดน ในศตวรรษที่ 
20 เป็นทีท่ ำกำรของศำลำว่ำกำรเมอืง และสถำนทีส่ ำหรบัจดังำนรบัรำงวลัโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเวน้สำขำ
สนัตภิำพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตวัตกึทีก่่อสรำ้งดว้ยอฐิแดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และตกแต่งผนังใน Golden Hall 
หรอืหอ้งเต้นร ำทีม่ลีวดลำยฝังหนิโมเสกกว่ำ 19 ลำ้นชิ้น ขดัผวิหน้ำเรยีบแลว้เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลำในกำร
ก่อสรำ้งนำนถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิก Ragner Ostberg และศลิปินชัน้น ำในเวลำนัน้ จำกนัน้น ำท่ำน
ชม พิพิธภณัฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรอืรบโบรำณอำยุร่วม 400 ปีทีก่ษตัรยิกุ์สตำฟที่ 2 รบัสัง่ใหส้รำ้ง
เป็นเรอืรบใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปในสมยันัน้ แต่เพยีง 20 นำทลีงน ้ำเรอืวำซ่ำทีย่ ิง่ใหญ่กจ็มลงอยู่ใต้ทะเลมำกกว่ำ 
300 ปี ถงึไดกู้ข้ ึน้มำ เน่ืองจำกสำมำรถรกัษำชิน้ส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่ำ 95% และตกแต่งประดบัประดำ
ดว้ยรูปแกะสลกันับรอ้ยชิน้เป็นทรพัยส์มบตัทิำงศลิปะทีโ่ดดเด่นโดยต้องน ำชิน้ส่วนหลำยลำ้นชิน้ทีก่ระจำยไป
ทัว่ทอ้งน ้ำแถบนัน้มำปะตดิปะต่อเหมอืนต่อโมเดลขนำดยกัษ์ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน
โลก  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองคารล์สตดั Karlstad (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่

แม่น ้ำคำรร์ำเวล แม่น ้ำสำยทีย่ำวทีสุ่ดของสวเีดน และอยู่ในเขตทะเลสำบวำเนน ชื่นชมธรรมชำตทิีส่วยงำม
ตลอดกำรเดนิทำง ผ่ำนเสน้ทำงถนน Fjallgaten ถนนสำยทีม่ชีื่อเสยีงของจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของสต๊อก
โฮล์มเป็นถนนเลยีบชำยฝัง่ ใหท้่ำนชมทศันียภำพงดงำมทีม่องออกไปเห็ทะเลสวยงำมและเรอืใบต่ำงๆ ให้
ท่ำนไดถ้่ำยรูปแบบพำโนรำมำววิไดอ้ย่ำงสวยงำม น ำท่ำนผ่ำนชมเมอืงคำรล์สตดัเป็นเมอืงสวยงำมเลก็ๆ รมิ
ทะเลสำบแวนเนิรน์ ทีม่ชีื่อเสยีงเมอืงหน่ึงของประเทศสวเีดน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกรงุสตอ็คโฮล์มของประเทศ
สวเีดนและกรุงออสโลประเทศนอรเ์วย ์เพรำะเป็นเมอืงผ่ำนระหว่ำงสองเมอืงใหญ่น้ี สรำ้งเมอืงโดยกษตัริย์
คำรล์ที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมอืงจงึเรยีกตำมพระนำมของพระองค ์Karl-Stad ทีน่ี่มโีบสถ์ใหญ่ของเมอืง 
สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1730 จตัุรสัใจกลำงเมอืง, ศำลำกลำงประจ ำจงัหวดัและสะพำนหนิ ซึ่งเมอืงน้ีมคีวำมเป็น
ชนบทดัง้เดมิทีช่ำวนอรด์กิอำศยัมำแต่โบรำณกำลกว่ำ 1,000 ปี 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั Gustaf Froeding Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม 29 ธ.ค.63 คารล์สตดั (สวีเดน)-ออสโล(นอรเ์วย)์-กอล  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) นคร 
  หลวงแสนสวยรมิชำยฝัง่ทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่มำกมำย  
  สรำ้งทศันียภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย   
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงสู่สกจีัม๊พห์รอืลำนกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน สถำนทีแ่ข่งขนักฬีำโอลมิปิคฤดูหนำวทีป่กติ
  จะมขีึน้ในช่วงเดอืนมนีำคม และใชเ้ป็นทีชุ่มนุมแข่งขนัของนักเล่นสกทีัว่โลก สำมำรถจุคนไดร้่วมหน่ึงแสน
  คน สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมืองกอล Gol เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาทีม่ชีื่อเสยีงของ 
  นอรเ์วย ์เมอืงแห่งปากประตูสู่ดนิแดนแห่งฟยอรด์แลนด์และสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตของประเทศ และยงั
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  เป็นเมอืงทีย่งัคงรกัษาจารตีวฒันธรรมรูปลกัษณ์ดัง้เดมิของหมู่บา้นชนชาวนอรส์ในต้นครสิต์ศตวรรษที ่19 
  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั Pers Hotell หรอืระดบัเทยีบเท่ำ  
(กรณีท่ีเมืองกอลไม่มีห้องว่างจะเปลี่ยนมาพกัในเมืองเกโลหรือเมอืงใกล้เคียงแทนในระดบัเดียวกนั) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม จำกนัน้ให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั  
 

วนัทีสี่ ่  30 ธ.ค.63 กอล-กุด๊วานเก้น-ล่องเรือชมฟยอรด์-ฟลมั-รถไฟสายฟลมัสบาน่า-วอส  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่าเรือเมืองกุด๊วานเก้น Gudvangen หมู่บำ้นท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีซ่่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ 

ออ็กฟยอรด์ำเน ฟยอรด์ทีม่คีวำมยำวจำกมหำสมุทรเขำ้มำสู่แผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดวำนเก้น
นัน้เป็นหมู่บำ้นทีเ่ลก็ๆ มปีระชำกรอำศยัอยู่เพยีงแค่หลกัรอ้ยคนเท่ำนัน้ แต่กลบักลำยเป็นเป้ำหมำยหลกัที่
นักท่องเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนล่องเรือช่ืนชมความงามทางธรรมชาติท่ีสร้างสรรคไ์ว้ให้ท่านช่ืนชมอย่างเตม็อ่ิม ตลอด 

เสน้ทำงท่ำนจะไดช้ื่นชมกบัแหล่งฟยอรด์ทีม่ธีรรมชำตขิองขุนเขำทีง่ดงำม สงบเงยีบ ทัง้น ้ำตกอนัหลำกหลำย 
ทีก่ระเซน็ละอองน ้ำจำกเขำสูงใหญ่สู่เบื้องล่ำง ตลอดจนทะเลสำบสฟ้ีำอ่อนสลบักบัต้นสนอนัยิง่ใหญ่เหนือค ำ
บรรยำย ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชำตอินัตระกำรตำกบัจนกระทัง่ถงึเมืองฟลมั Flam ดนิแดนแห่งเขต
ชำยฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของกำรเกดิกำรกดัเซำะของน ้ำแขง็เมื่อครัง้ทีบ่รเิวณ
ชำยฝัง่ทะเลเหล่ำนัน้ยงัเป็นน ้ำแขง็อยู่ เกดิกำรละลำยและกระเทำะจนมลีกัษณะเวำ้แหว่งเขำ้มำในแผ่นดิน
เป็นธรรมชำตทิีม่คีวำมงดงำมอย่ำงมำก  รถโคช้รอรบัท่ำเรอืจำกนัน้ น าท่านนัง่รถไฟสายโรแมน
ติกสายฟลมัส์บานา Flamsbana เสน้ทำงรถไฟสำยโรแมนตกิที่มชีื่อเสยีงของนอรเ์วย์ เดนิทำงสู่สถานี
ไมรด์าล สถำนีแห่งน้ีอยู่สูงกว่ำระดบัน ้ำทะเลประมำณ 867 เมตร ชมววิแสนสวยระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้ื่น
ชมกบัธรรมชำต ิอนัสวยงำม จำกนัน้เปลีย่นรถไฟจำกสถำนีไมรด์ำล ท่ำนจะไดช้มควำมงำมของหุบเขำ 
ทะเลสำบ น ้ำตกสูง Kjosfossen ทีส่วยงำม ซึ่งเกดิจำกกำรละลำยของหมิะ รถไฟสำยโรแมนตกิน้ีจะน ำท่ำน
ลอดอุโมงคร์ะหว่ำงทำงซึ่งมถีงึ 20 แห่ง และ 18 แห่งน้ีไดใ้ชแ้รงงำนคนขุดลว้นๆ จนกระทัง่ถงึเมืองวอส 
Voss อกีเมอืงสกรีสีอรท์แสนสวยของประเทศนอร์เวย ์เมอืงน่ำรกัรมิทะเลสำบทีซ่ึ่งลน้เกลำ้รชักำลที ่5 เคย
เสดจ็มำประทบัเมื่อครำวเสดจ็ประพำสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมลีำยพระหตัถ์ของรชักำลที ่5 พรอ้มทัง้ลำยเซน็
ของคณะผูต้ำมเสดจ็ในครัง้นัน้ ใส่กรอบแสดงไวท้ีล่อ็บบี้ชัน้ 2 ของโรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโคช้
รอรบัทีเ่มอืงวอส 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั Park Hotel Vossevangen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
 

วนัทีห้่า  31 ธ.ค.63 วอส-เบอรเ์ก้น-สตาลไฮม-์เกโล  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเบอรเ์ก้น Bergen เมอืงหลวงแห่งศิลปวฒันธรรม เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของ

นอรเ์วย ์ออกไปทำงชำยฝัง่ตะวนัตกเฉียงใต้ และเมอืงหลวงเก่ำแก่แห่งฟยอรด์ของประเทศนอรเ์วย ์อกีทัง้
ยงัเป็นเมอืงมรดกโลก โดยไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกดว้ย และเคยเป็นเมอืง
หลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะยำ้ยไปยงักรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 
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1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงเบอรเ์กน้ในบรรยากาศแสนสบาย ชมบรเิวณท่าเรอืเก่าบรกิเกนอาคารเก่าแก่
อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงน้ี ดว้ยหอ้งแถวสูงประมาณ 2-3 ชัน้ทีส่รา้งดว้ยไมท้าสขีาว แดง 
เหลอืง เขยีว จัว่หน้าสามเหลีย่ม มเีสน่หน่์ารกั หน้าบา้นมกัจะตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปหวักวาง หรอืมา้
มงักร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มกีารอนุรกัษ์ดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลก
ทางวฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโก้ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองสตาลไฮมน์  Stalheim หมู่บำ้นเลก็ๆ แสนสวยบนภูเขำทีม่ทีวิทศัน์ทีส่วยงำมมำกแห่ง

หน่ึงของนอรเ์วย ์ซึ่งเป็นเมอืงทีร่ชักำลที ่5 เคยเสดจ็ประพำส (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 
 ใหท้่ำนไดช้มควำมงดงำมของทศันียภำพท่ำมกลำงฟยอรด์และหมู่ขุนเขำ ใหท้่ำนเกบ็ภำพบรรยำกำศอนัแสน

โรแมนตคิน้ีไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จำกนัน้เดนิทำงสู่ เมืองเกโล Geilo หน่ึงในเมอืงสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตภูมภิำค
ของฟยอรด์นอรเ์วย ์ทีต่ ัง้อยู่บนเขำท่ำมกลำงควำมสดใสของธรรมชำติ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั Vestlia Resort หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
*เตรยีมกระเป๋ำเลก็ส ำหรบั 1 คนืพกัในเรอื เพื่อควำมสะดวกในกำรถอืขึน้-ลงเรอื* 

 

วนัทีห่ก  1 ม.ค.64 เกโล-ออสโล (นอรเ์วย)์-ล่องเรือ DFDS-โคเปนฮาเก้น (เดนมารก์)  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวงแสนสวยรมิชำยฝัง่ทะเล

ออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่มำกมำย สรำ้งทศันียภำพทีง่ดงำมเกนิ
บรรยำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนผ่ำนชมท ำเนียบรฐับำล, พระบรมมหำรำชวงั, อำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่อำยุกว่ำ 100 ปี อำท ิ

National Theatre, อำคำรรฐัสภำ และศำลำเทศบำลเมอืงเก่ำซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ย่ำนเอเคอรบ์รูค Aker 
Brygge และทีต่ัง้ของศำลำว่ำกำร City Hall แนวอำรต์เดคโค่ สถำปัตยกรรมทีดู่ทนัสมยั ประดบัไปดว้ยน ้ำพุ  
สวนและประตมิำกรรมเตมิแต่งใหดู้กลมกลืน ใกล้กนัเป็น The Nobel Peace Centre สถำนทีท่ี่มกีำรจดัแสดง
เกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลัอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรงโอเปร่ำ ทีถู่กสรำ้งขึน้มำใหม่ดว้ยแนวคดิ
สถำปัตยกรรมร่วมสมยั น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรอืเพื่อน ำท่ำน ล่องเรือส าราญ DFDS (DFDS Seaway) จำก
กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู่กรงุโคเปนฮำเกน้ ประเทศเดนมำร์ก DFDS เรอืส ำรำญอนัโอ่อ่ำขนำดใหญ่พรัง่
พรอ้มดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำย เช่น ผบั บำร ์หอ้งซำวน์น่ำ รำ้นคำ้ปลอดภำษี หอ้งเล่มเกมส ์
เป็นต้น เชญิพกัผ่อนเดนิเล่นบนเรอื ก่อนขึน้ชมววิสวยยำมเมื่อเรอืถอนสมอ และรบัประทำนอำหำรค ่ำแบบบุฟ
เฟ่ต์ในเรอื พรอ้มพกัคำ้งคนืบนเรอืส ำรำญน้ี อสิระพกัผ่อนตำมอธัยำศยั หรอืชมทศันียภำพอนัสวยงำมบน
ดำดฟ้ำเรอื หรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี        

 เขำ้พกับนเรอืส ำรำญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside Cabin 
อสิระใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กบัเมนูอาหารหลากหลายและ
เครื่องดื่ม Soft Drink จำกนัน้ใหท้่ำนอสิระพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

 

วนัทีเ่จด็  2 ม.ค.64 DFDS-โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์)  
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เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 
เรอืเทยีบท่ำเรอืทีก่รงุโคเปนเฮเก้น ใหท้่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็เอ๊ำท์จำกเรอืพรอ้มรบัสมัภำระ รถโคช้รบัที่
ท่ำเรอื จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ใจกลำงกรงุโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมารก์ เมอืงทีม่ี
บรรยำกำศสวยซึ้ง และสง่ำงำมดงัเมอืงแห่งเทพนิยำย ตัง้อยู่ชำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด์ และเป็นย่ำน
ธุรกจิทีส่ ำคญั น ำท่ำนชมเมอืงผ่ำนจตัุรสัอมาเลียนบอรก์พาเลสและซิตี้ฮอลล ์ถ่ำยรูปคู่กบั เงือกน้อยลิต
เต้ิลเมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของเมอืงซึ่งยงัคงนัง่เศรำ้รอเจำ้ชำย ตำมเน้ือเรื่องในเทพนิยำยอนัลอืลัน่ของนักเล่ำ
นิทำนระดบัโลก ฮนัสค์รสิเตยีน-แอนเดอรส์นั โดยไดร้บักำรสนับสนุนจำก บรเิวอร์-จำคอบเซ่น เจำ้ของมูลนิธิ
คำรล์สเบริก์ ใกลก้นัเป็นย่ำนท่ำเรอืขนำดใหญ่ ทีม่เีรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ ผ่ำนสวน 
สำธำรณะท่ำนจะพบกบั น ้าพเุกฟิออน เทพธดิำผูเ้สยีสละกบับุตรชำยทีร่่วมสรำ้งเกำะซแีลนด์ขึน้มำ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
บ่าย น ำท่ำนชมบริเวณจตัุรสัซิตี้ฮอลล ์(City Hall) จุดถ่ำยรูปสวยงำมประจ ำเมอืง และท่ำนจะสำมำรถสมัผสั

บรรยำกำศครกึครืน้ของใจกลำงเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคำ้ย่ำนถนนสตรอยก์ Stroget Street ถนนชอ้ปป้ิงทีย่ำวทีส่ดุ
ในโลก เริม่จำกศำลำว่ำกำรเมอืงไปสิน้สุดที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคำ้แบรนด์เนมชื่อดงั อำท ิ Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั Zleep Hotel Copenhagen City หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีแ่ปด 3 ม.ค.64 โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์) -สนามบิน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเชค็เอ๊ำท์จำกทีพ่กั  
10.00 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น   
13.50 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG951  
 
 

วนัทีเ่ก้า  4 ม.ค.64 สนามบินสุวรรณภมิู 
06.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  สภาพ
อากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง   27 ธ.ค.2563 - 4 ม.ค.2564 
 

Big Snow Scan 3 Caps 9 days 
สวีเดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ 9 วนั / TG 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 69,900 41,900 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 67,900 41,900 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน (มเีตยีงเสรมิ) 65,900 39,900 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 9,900 9,900 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่านและจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 
• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์กรณุาตรวจสอบวนัและเวลาการเดินทางของท่านและแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวี
ซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

• ท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ท่านสามารถแจ้งกบัเจ้าหน้าท่ีทวัรไ์ด้ อยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยุโรป
ค่าธรรมเนียมท่านละ 4,500 บาท ไม่ยืนยนัวนัและเวลาได้จนกว่าจะมีการยืนยนัการจองจากสายการบินและ
ข้ึนอยู่กบัตารางการบิน และไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกนั โดยจะต้องพิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกั
ด้วยว่าท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ หากท่านไม่ได้อยู่ในประเทศท่ีคณะจะยื่นวีซ่า ท่านจะต้องด าเนินการย่ืน 
วีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 

• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรุงเทพฯ-สตอ็คโฮล์ม // โคเปนเฮเกน้-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) **โรงแรมที่พกัหลายแห่งไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร** 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถและมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ส าหรบัเขตเมอืงเก่าและเขตพระราชวงั 
• ค่าซมิการด์ที่ใชง้านระหว่างการเดนิทางในยุโรป จ านวน 7 วนั (โทร.ภายในยุโรปไม่จ ากดั / data internet 5GB) 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึ่งเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันที ่30 
ม.ีค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   

• ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และค่าด าเนินการดา้นการนัดหมายและเอกสารท่านละ 4,500 บาท (ช าระพรอ้มค่า

ทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
• ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ ประมาณท่านละ 900 บาท (ช าระกบัหวัหน้าทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง) 
• ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านจะต้องดูแลทรพัยส์นิและกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
• ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่มแีจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์  
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กี่ยวกบัวซ่ีา หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางต้องการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ 
หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นต้น 

 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
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การยกเลิก 
▪ หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของ

ท่ำนนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซ่ีำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรต้องช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซ่ีำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  
▪ หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่อาคาร
สนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร์, ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ละ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง
อำบน ้ำ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตนอรเ์วย)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนั 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื่อ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใช้ได ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
- หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถำนทูตนอรเ์วยไ์ม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทูตพจิำรณำวซ่ีำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใช้หนังสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซ่ีำ ผูเ้ดนิทำงต้องแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ลว่งหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน 
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o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านที่มกีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรือพกั
ร้อนให้ชดัเจนด้วย  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรือหนังสอืการงานท่ีระบุ
วนัลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้หรอืไม่ต ่ากว่า 15 วนันับ

จากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและต้องท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
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จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
 

o กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  
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**** ข้อมูลท่ีท่านให้รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างละเอียดและเป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริงเท่านัน้ 
เน่ืองจากนอรเ์วย์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย  
และข้อมูลจะถกูส่งไปยงัสถานทูตนอรเ์วยก่์อนวนันัดหมายย่ืน  

กรณุาส่งแบบฟอรม์น้ีพร้อมกบัหน้าส าเนาหนังสือเดินทางของท่านประกอบกนั **** 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน เป็นภาษาองักฤษ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและถกูต้องในการท า

ออนไลน์ต่อไป อยา่ปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนและกรณุาระบุมาให้เรียบร้อย 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ........ แตง่งานจดทะเบยีน   ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ........ หยา่    ........ หมา้ย 
 

 กรณีสมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดือน-ปี ท่ีสมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสร่ายละเอียดตามทะเบียนสมรส) 

 ........................................ (กรณีไมมี่ทะเบียนสมรส หรืออยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ 

 ท่ีเร่ิมอยูกิ่นฉันทส์ามี-ภรรยา) .......................................................................................................................  

 (กรณีสถานภาพหยา่ ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี ตามใบหยา่) .......................................................................... 

 (กรณีสถานภาพแยกกนัอยู ่ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ) ........................................................................ 

 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

      สญัชาติ ...................................................................... 

    กรุณาใสร่ายละเอียดบุตร หากมีบุตรดว้ยกนั ช่ือบุตร 1. ช่ือ ............................................................................... 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 
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    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    กรุณาใสร่ายละเอียดพี่นอ้ง กรณีมีพี่นอ้ง 

    ช่ือพี่นอ้ง 1. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือพี่นอ้ง 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือพี่นอ้ง 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือพี่นอ้ง 4. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 
 

 รหสัไปรษณีย ์ .........................  โทรศพัทบ์า้น ......................... โทรศพัทมื์อถือ ....................................... 
 

 อีเมล ์(ถา้มีกรุณาใสร่ายละเอียด) ................................................................................................................. 
 

 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................... 

 
    ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................ 

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

 
 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 
 ประเภทของงานท่ีดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานท่ีองคก์รท าอยู ่........................................................................ 
 

 

 โทรศพัท.์........................................ หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี).................................................................... 
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กรณีศึกษาอยู ่ ช่ือสถาบนัการศึกษา .............................................................................................................. 

ท่ีอยูส่ถาบนัการศึกษา .................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย ์ ...................................       โทรศพัท ์........................................................ 

ระดบัชัน้ / หลกัสูตรการศึกษา .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................ 

 

6.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

7.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

 ตัง้แตว่นัท่ี .................................. ถึงวนัท่ี .................................. รวม ........... วนั 
 

 กรณีเคยไดวี้ซา่เชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร .....................................................................................................  
 

8.  ทา่นเคยพิมพล์ายน้ิวมือส าหรับย่ืนค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้ ครั้งลา่สุด ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

 ตัง้แตว่นัท่ี ...................................................................  

9.  ทา่นเป็นผูด้แูลคา่ใชจ้า่ยดว้ยตวัทา่นเอง ....... ใช ่....... ไมใ่ช ่(กรณีท่ีไมใ่ชใ่หร้ะบุบุคคลหรือใครเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ย 
 

      ของทา่น) ................................................................... 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม่   ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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