
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮม | รถไฟสายโรแมนติกฟลัม | กรุงออสโล 

ล่องเรือชมความงามของซองฟยอรด์ | ถ่ายรูปกับเงอืกน้อย | ล่องเรือสาํราญ DFDS 

เดนิทาง ธ.ค.62 – มิ.ย.63   

         ราคาเริ่มต้นเพยีง   

วันแรก กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

 

วันที่สอง 
กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑเ์รือวาซา - ศาลาว่าการ

กรุงสตอ็กโฮลม์ 
01.05 น. ออกเดินทางสู ่ดไูบ โดยสายการบินเอมเิรตส ์โดยเที่ยวบินที ่EK 385 

** คณะเดินทางวนัที่ 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. ออกเดินทางต่อสูก่รุงสต็อกโฮลม์ โดยสายการบินการเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 157 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 03 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงสต็อกโฮลม์ 

เวลา 13.10 น. ** 

12.15 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศ

สวีเดน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 08 มีนาคม 2563) 

นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นาํท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่

แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนาน

นามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic 

Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทาํใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก 

กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้นํา้ มีสถานท่ีสาํคัญ อาทิ อาคาร

รฐัสภา, พิพิธภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการด์ทหารดา้นหน้า

ของลานจตัรุสักวา้ง เป็นตน้ จากนัน้นาํท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกู้

ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรกัษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่ง

ประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบัติทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวที่สาํคัญที่สุดแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เก่ียวขอ้งกับเรือลาํนี ้ 9 

นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเ์ก่ียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑแ์ห่งนีด้ึงดูดนักท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด ในบรรดา

พิพิธภัณฑใ์นสแกนดิเนเวีย และจากนัน้นาํท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใช้

เวลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 

ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณใ์นปี 1911 และทุกๆ วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคม

ของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นาํท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน 

อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท่้านไดถ่้ายรูปท่ีระลึก (กรณีพิพิธภัณฑเ์รือวาซา ไม่สามารถ

เข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงนิท่านละ 500 บาท)  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม SCANDIC TALK หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่สาม สตอ็กโฮลม์ – คาลสตัท – ออสโล 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ 



ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมือง

โดยกษัตริย์คาร์ลที่  9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อ

เมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมี

โบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730, จตัรุสัใจกลาง

เมือง, ศาลากลางประจาํจงัหวดั และสะพานหิ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุด

ในโลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพ

ธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ ์

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม RADISSON BLU OSLO ALNA หรือเทยีบเท่า 

 

วันทีส่ี่ ออสโล – เกียรโ์ล – เบอรเ์ก้น 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเกียรโ์ล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลา

เซียรท์ี่มีชื่อเสียงของนอรเ์วย ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่เมืองเบอรเ์ก้น (Bergen) เมืองเบอรเ์กน้เมืองในฝันท่ีแสนน่ารกั เป็นเมืองท่าท่ี

สาํคัญของนอรเ์วยม์าตั้งแต่คริสศตวรรษท่ี 13 เมืองนีล้อ้มรอบดว้ยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 

กิโลเมตร 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม SCANDIC NEPTUN หรือเทยีบเท่า 

 

วันทีห้่า เบอรเ์ก้น – ท่าเรือเก่า – อุลวิค 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินเล่นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เก้น (Bryggen) ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนโดยยูเนสโก 

(UNESCO's World Heritage) ใหเ้ป็นมรดกโลก มีอาคารไมแ้บบโบราณจาํนวน 58 หลัง เป็นสถานที่ที่

หลงเหลือจากหน่ึงในท่าเรือการคา้ขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สดุของยโุรปเหนือ ท่าเรือของ Bergen ก่อตัง้ขึน้เมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 1643-1652 โดย King Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขุนนางชาวนอรเ์วยท่ี์ถือสิทธิ

ผกูขาดการคา้ปลา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 



บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์อนังดงาม 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม PARK VOSSEVANGEN หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่หก 
อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม – ไมดรัล –   

ล่องเรือชมความงามของซองฟยอรด์ – เมืองกอล 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่ ง

รถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-

banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in 

The World นับเป็นเส้นทางรถไฟสายท่ีโรแมนติกท่ีสุดในยุโรป

เหนือ ลอดอุโมงค์ท่ีเจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่นํ้า และ

นํา้ตกเหนือคณานับท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยก์ลางของ

รถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์

งดงามสดุสายตา ท่ีท่านจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อนัเกิดจากการละลายของธารนํา้แข็ง

ปกคลมุเหนือพืน้ดิน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงาม

ของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุ่งหนา้สูเ่มืองกุดวานเก้น 

(Gudvangen) ซึ่งฟยอรด์นีน้อกจากจะได้รบัการจัดอันดับ

เป็นมรดกโลกแลว้ ยังไดร้บัการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ท่ี

ยาวและลึกท่ีสุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงท่ีได้รบัการยกย่องว่าสวย

ท่ีสุดคือ NARROW FJORD ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี  ธารนํ้าตกนับร้อย

สาย สาํหรบัฟยอรด์นัน้นบัว่าเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของแผ่นธารนํา้แข็ง

ในยุคนํา้แข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ในโลกนีม้ีไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอรด์ แต่ฟยอรด์ท่ีไดช้ื่อว่าสวยท่ีสุดในโลก

คือฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย์ ซึ่งช่องฟยอรด์แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน  จากนั้นนําท่าน

เดินทางสูเ่มืองกอล (Gol 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม STOREFJELL RESORT หรือเทยีบเท่า 

(เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถดัไป) 

 



วันทีเ่จด็ เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ล่องเรือ DFDS      
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ

ปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช์ื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และ

ทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนษุย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลกั

ชิน้โบวแ์ดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนัน้อิสระให้

ท่านเลือกซือ้ของฝาก และชอ้ปป้ิง ณ บริเวณถนนคารล์ โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายชอ้ป

ป้ิงที่มีชีวิตชีวา และ มีชื่อเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งของออสโล มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยู่บนถนนเสน้นี ้

ใหเ้วลาท่านได ้อิสระเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

 กรณีถา้ยงัพอมีเวลาเหลือก่อนไปท่าเรือจะนาํท่านถ่ายรูปกับ

ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บรเิวณริม

แม่นํา้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามรมิออสโลฟยอรด์ อีกทัง้

โรงละครแห่งชาต ิ(The Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรบัปรุงบรเิวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กิด

เป็นพืน้ที่ที่มีประโยชน ์และการปรบัผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมืองออสโล จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่

ท่าเรือเพื่อลงเรือสาํราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอด

ภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ

สะดวกของท่าน) 

16.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

ทีพั่ก พกัคา้งคืนบนเรือสาํราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)   (ในกรณี

ทีห้่องพัก Sea view cabin มีจาํนวนห้องทีไ่ม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืน

ค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ 700 บาท) 

 

วันที่แปด 
โคเปนเฮเกน –  ลิตเติล้เมอรเ์มด – น้ําพุแห่งราชินีเกฟิออน –  

พระราชวังอมาเลียนบอรก์ – ช้อปป้ิง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นาํท่านเท่ียวชมเมือง

โคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (Little Mermaid) สัญลกัษณ์ของเมือง ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือ

ขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้และเรือสาํราญเทียบท่าอยู่ ชมน้ําพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)  มี



ตาํนานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธิ์ดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลง

รา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้ํา้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย 

นาํเท่ียวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที่ประทบัในฤดหูนาวของ

ราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้

วงัทุกวนัตอนเท่ียงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ท่ีน่ี จากนัน้ใหอิ้สระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้

ฮอลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจาํเมือง และท่านจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครืน้ของใจ

กลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวท่ีสุดในโลก เริ่มจาก

ศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั อาทิ  Louis Vuitton, Emporio 

Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ทีพั่ก 

 

เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม ZLEEP COPENHAGEN หรือเทยีบเท่า 

 

วันทีเ่ก้า ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ – ดูไบ    

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

นําท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก 

(Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี 17 ใน

ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนท่ี 4 

นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บ

เครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดน

มารค์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัอีกดว้ย 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร นาํคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อใหท่้านมีเวลาในการทาํ คืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.20 น. 

ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 152 

** คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 03 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 15.35 น. และถึงดูไบ  เวลา 

23.55 น. ** 

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

วันทีสิ่บ ดูไบ – กรุงเทพฯ 

จ03.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 376 

 ** 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. ** 

** คณะเดินทางวันท่ี 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 สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 

สวีเดน –นอรเ์วย ์– เดนมารค์ 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

02 – 11 มี.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 12,900.- 

16 – 25 มี.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 12,900.- 

03 – 12 เม.ย. 63 77,900.- 77,900.- 77,900.- 57,100.- 12,900.- 

10 – 19 เม.ย. 63 85,900.- 85,900.- 85,900.- 57,100.- 12,900.- 

22 เม.ย.-01 พ.ค. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 55,100.- 12,900.- 

04 – 13 พ.ค. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 55,100.- 12,900.- 

20 – 29 พ.ค. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 55,100.- 12,900.- 

01 – 10 มิ.ย. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 53,100.- 12,900.- 

16 – 25 ม.ิย. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 53,100.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 



2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

กับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  

9. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํา้หนกั

เกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 



4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (ผู้ย่ืนวีซ่าต้องชําระเงินพร้อมเงินมัดจําค่าทัวร์ เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูร) 

7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 

เงือ่นไขการชาํระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัท

ฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและ

อาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนกั

หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดือน   

5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัท

ดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือ

เดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ต ํ่ากว่า 3 หนา้ 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000-5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด



ประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท่ี้

นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท่ี บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจาํตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว

เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  

อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่มี

อ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทําการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
                                                                      

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไมช่ํารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยูต่่างประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ
การยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต
อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี้รวมไปถงึผู ้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์
ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง
ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม
ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน 
กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 
พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         
3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายสําเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่
ใหม)่ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  



     3.1.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 
เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ี
อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้
ขอเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         
     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง
คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม



แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซี่า
เทา่น ัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้ก

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์

กรณุากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษ 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้่านก่อนและไม่สามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่่านสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้ง
ตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. 

นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลีย่น ช่ือ – สกุล) ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานท่ีเกดิ........................................................... 

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

วันท่ีออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)     

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 



ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พร้อมวันเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ใส่วันเดือนปีที่สมรส (กรอกทุกกรณีแม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วันเดือนปีที่หย่า.......................................................................................................................................... 

ใส่วันเดือนปีที่คู่สมรสเสียชีวิต ....................................................................................................................... 

ที่อยู่ของท่านที่สามารถติดต่อได้...................................................................................................................... 

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

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

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

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

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

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

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

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

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

อเีมล์ (สํานักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 



ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วีซ่าจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วันท่ีเคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ท่ีได้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วันที่สแกนลายนิว้มือ  ตอนย่ืนวีซ่า *............................................................................................................. 

 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ที่มีสายเลือดเดียวกนั  

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

 

 

 

 

 

 

 

 


