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วันแรก  เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. พร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย ์ 

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
วันที่สอง โคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมาร์ก) • น ้าพุเกฟิออน • รูปป้ันเงือกน้อย • พระราชวังอมาเลียนบอร์ก • ท่าเรือนูฮาวน์  
                           ช้อปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือส าราญ DFDS               (-/กลางวัน/เย็น) 
00.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เมืองโคเปเฮเกน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950     (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ช่ัวโมงในช่วงฤดหูนาว) พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ 
โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี 

จากนั้น น าท่านชม น ้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปป้ัน
ของเทพนีอร์ดิกเกฟิออนที่ก  าลงัลากจูงววักระทิง 4 ตวั ที่มี
ความเช่ือว่า เทพีนอร์ดิกเกฟิออนท าการไถคราดเพื่อให้
เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนั่นเอง ถ่ายรูปกับนางเงือกน้อย 
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(THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ้นเพือ่เป็นของขวญัแก่กรุงโคเปนเฮเกน 
โดย คาร์ล จาคอ็บเซน บุตรชายของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต ์ เร่ือง The 
Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก จึงวา่จา้งศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอ็ดวาร์ด 
อีริกเซน มาป้ันรูปเงือกน้อยน้ี โดยน าแบบใบหน้ามาจากนกัเตน้บลัเลตช่ื์อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิง
เปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเองและที่น่ีไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่น่ีเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมา
เที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปป้ัน The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ 
 

จากนั้น น าท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก 
ตั้งอยูริ่มน ้ าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นเม่ือกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 
300 ปีของราชวงศโ์อลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นที่พ  านกัของเหล่าราชวงศ ์4 ครอบครัว ภายในจดัแสดงส่ิงของล ้าค่าต่าง
ต่างมากมาย อาทิ เช่น เคร่ืองเพชรมหามงกุฎ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (NYHAVN) เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยูริ่มฝ่ังตะวนัออกของตวัเมือง ตามประวติั

ไดก้ล่าวไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสัง่ใหส้ร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพือ่ใหส้ะดวกง่ายต่อการขนยา้ย
สินคา้ และใช้เป็นท่าเรือพาณิชยส์ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวนัอากาศดีๆ ถือเป็นศูนยร์วมของ
นกัท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น อิสระ ใ ห้ ท่ านช้อปป้ิ ง  ณ ถนนสตรอยก์  

(STROGET) ถนนคนเดินที่ยาวที่ สุดในโลก 

ร้านบนถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของเมืองนั้นเต็ม

ไปด้วยแบรนด์ดังที่เราคุน้เคยดี ตั้งแต่ Louis 

Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ที่ไม่

วา่ใครจะเขา้มาแลว้ก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถ

หยุดขาตัวเองไม่ให้เดินเข้าไปซ ้ าได้ แต่ที่

น่าสนใจมากกวา่คือร้านของแบรนดดี์ไซเนอร์

ทอ้งถ่ินช่ือดงั อยา่ง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ที่ตั้งอยูบ่ริเวณน้ีเช่นกนั 

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพือ่ท  าการเช็คอิน  

  ** การนอนบนเรือ กรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับค้าง 1 คืน เพ่ือความสะดวกสบาย ** 

16.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย ์ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร 

สปา การแสดงโชวแ์ละอ่ืนๆ 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดและอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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ที่พัก  DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่  

 

 

 

 

 

 
 

วันที่สาม ออสโล (ประเทศนอร์เวย์) • สวนวิกเกอร์แลนด์ • พิพิธภัณฑ์เไวกิง้ • ฟลัม           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์รถโคช้รอรับ น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล 

ชมสวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (VIGELAND SCULPTURE PARK) ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน FROGNER เป็นสวน

ประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหินและรูปหล่อส าริดจ านวนมากกว่า 200 

ช้ินงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน GUSTAV VIGELAND เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึง

ความทุ่มเทของตวัศิลปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเขา้ชม  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงที่สร้างจากไม ้ในยคุ

คริสตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวติประจ าวนัที่

มีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) 313 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บา้นชนบทที่มี

ความส าคญัในดา้นศูนยกี์ฬาฤดูหนาวของยโุรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารที่กดัเซาะ

หุบเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เขา้สู่เขตเมืองฟลอมใกลก้บัฟยอร์ด AURLAND ที่มีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  FRETHEIM HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

  



    W05 SNV02_TG_NOV19 

 

วันที่ส่ี  ฟลัม • ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด • กู๊ดวาเก้น • ฟลัม • น่ังรถไฟฟลอมสบานา • เกโล่  

                                                            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ ท่าเรือเมืองฟลมั น าท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) ล่องเรือ 2 ชม. ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย ์ มี

ความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะ

แผ่นดินของธารน ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ระหว่างทางล่องเรือนั้นเราจะไดพ้บกบัหมู่บา้นเล็กๆ หลายหมู่บา้น 

ดา้นขา้งมีภูเขา จะมีน ้ าตกเล็กๆ ที่ไหลมาจากหนา้ผาใหเ้ราเห็นเร่ือยๆ โดยเรือจะเร่ิมออกจากเมืองฟลมัไปถึงยงัท่าที่

เมืองกู๊ดวาเกน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 การล่องเรือระหว่าง ฟลัม (FLAM) และ กู๊ดวาเก้น (GUDVANGEN) น้ันถือว่าเป็นทริปที่ห้ามพลาด เพราะเป็น

การล่องเรือชมฟยอร์ดที่สวยมากๆ ถ้าใครที่ชอบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือน้ีถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางกลบัสู่ เมืองฟลมั ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที อิสระใหท้่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

14.40 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนติกฟลัมสบานา (FLAMSBANA) หน่ึงในเสน้ทางรถไฟสายสวยงาม

และมีความสูงชนัที่สุดในโลก รวมระยะทางกวา่ 20 กิโลเมตรจากฟลมัสู่มีร์ดาลเพยีง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนยก์ลาง

ของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด AURLAND ที่มีภูมิทศัน์

งดงามสุดสายตา ที่คุณจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งปกคลุม

เหนือพื้นดิน เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น ้ า และจอดใหท้่านไดถ่้ายภาพกบั 

น ้ าตก KJOSFOSSEN ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อันงดงามของ ฟยอร์ดที่มีอยู่

มากมาย 
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เดินทางสู่  เมืองเกโล่ (GEILO) 115 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม. ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นววิทิวทศัน์ของล าธารที่
กดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผา่นหมู่บา้นชนบท สู่เมืองที่มีประชากรอาศยัอยูเ่พยีง 2,000 คน แต่มีทรัพยากร
ทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก โลหะอยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีความส าคญัในดา้นศูนยกี์ฬาฤดูหนาวของยโุรปเหนือ
อีกดว้ย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก  BARDOLA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  เกโล่ • ออสโล • ย่านเอเคอร์ บรูค • คาลสตัท (ประเทศสวีเดน)                                      (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ออกเดินทางไปยงัเมืองออสโล (OSLO) 219 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ
นอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกส าหรับชาวต่างชาติ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเที่ยวแวะถ่ายรูปย่านเอเคอร์ บรูค (AKER BRYGGE) และที่ตั้งของศาลาวา่การ (TOWN HALL) แนวอาร์ตเดค

โค สถาปัตยกรรมที่ดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ย น ้ าพ ุสวน และประติมากรรม เติมแต่งใหดู้กลมกลืน ใกลก้นัเป็น THE 
NOBEL PEACE CENTRE สถานที่ที่มีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท้ี่ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรง
โอเปร่า (THE NORWEGIAN NATIONAL OPERA & BALLET) ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรม
ร่วมสมยั 
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เดินทางสู่ เมืองคาลสตัท (KARLSTAD) 218 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองเล็กที่สวยงามริมทะเลสาบ อยูร่ะหว่าง
เมืองสตอ็คโฮลม์ ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์ เพราะเป็นเมืองผา่นระหว่างสองเมืองใหญ่
น้ี สร้างเมืองโดยกษตัริยค์าร์ลที่ 9 (KARL IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์KARL-
STAD ที่น่ีมีโบสถใ์หญ่ของเมือง สร้างขึ้นเม่ือปี 1730, จตัุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  SCANDIC WINN KARLSTAD 4* หรือเทยีบเท่า 

วันที่หก  คาลสตัท • สต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการ • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา • สถานีรถไฟใต้ดิน • แกมล่าสแตน • พระราชวังหลวง  

                                                        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.30 น. เดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน 306 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น น าท่านชม ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม (STOCKHOLM CITY HALL) ศาลาวา่การเมืองสตอกโฮลม์ ใชเ้วลาสร้างถึง 12 
ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ RAGNAR OSTBERG สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุง
หลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกวนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียง
รับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (NOBEL PRIZE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (VASA MUSEUM) เป็นเรือ
ที่ถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษา
ช้ินส่วนเดิมของเรือไวไ้ด้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และ
ตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยช้ิน 
เรือ Vasa เป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะที่โดดเด่นและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงในโลก เรือ
ล าน้ีถูกจดัแสดงไวใ้นพิพธิภณัฑท์ี่สร้างขึ้นเพือ่แสดง
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เรือล าน้ีในเมืองสตอกโฮลม์ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซาซ่ึงคุณสามารถรับชมได ้16 ภาษา 

เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม (STOCKHOLM METRO) เสมือนเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะใตดิ้นที่
ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบนัมีจ านวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใตดิ้น 47 สถานี 
และยกระดบั 53 สถานี มีจ  านวน 10 เส้นทาง จดัเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีน ้ าเงิน แดง และเขียว มี
ระยะทางยาวกว่า 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซ่ึงแต่ละสถานี จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งด้วย
สีสนัสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้งน่าต่ืนตาต่ืนใจ ถูกสร้างสรรคโ์ดยศิลปินกวา่ 150 คน 

 
 
 
 
 
 

 
 
จากนั้น อิสระช้อปป้ิงย่านแกมล่าสแตน (GAMLA STAN AREA) หรือ OLD TOWN เป็นยา่นเมืองเก่าที่อยูม่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 

13 เป็นอีกที่หน่ึงที่ผูม้าเยอืน STOCKHOLM ก็มกัจะแวะมา "GAMLA STAN" ในภาษาสวเีดน แปลวา่ เมืองเก่า ที่น่ี
มีมาตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งเมืองสตอกโฮลม์ เป็นส่วนที่เก่าแก่และล ้าค่าทางประวติัศาสตร์มากที่สุดในเมืองเลยทีเดียว
ผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง (ROYAL PALACE) บริเวณ
แถบพระราชวงั มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ เต็มไปด้วยร้านคา้มากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก  
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เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทยีบเท่า 

วันที่เจ็ด  สต็อกโฮล์ม • จุดชมวิว FJALLGATAN • มงกฎุสีทอง SKEPPSHOLMEN BRIDGE • สนามบินสต็อกโฮล์ม  

                                                                                      (เช้า/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านขึ้นจุดชมววิบนเนินเขาถนน FJALLGATAN  เพือ่บนัทึกภาพของกรุงสตอ็คโฮลม์จากมุมที่สวยที่สุด ชมเมือง

ที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยงัได้รับการคดัเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวฒันธรรมของ

ยโุรป” เช่นเดียวกบัเอเธนส์, ปารีสและอมัสเตอร์ดมั ชมววิสวยของตวัเมืองที่ตั้งอยูบ่นเกาะใหญ่ 14 เกาะที่หอ้มลอ้ม

ด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก แวะถ่ายภาพกับ

มงกฎุสีทอง บนสะพาน SKEPPSHOLMEN BRIDGE เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสต็อกโฮลม์ โดยเช่ือมต่อ

จาก Blasieholmen มายงัเกาะ Skeppsholmen ตวัสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร และกวา้ง 9.5 เมตร มงกุฎสีทอง

มกัจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหน่ึงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่า

ปรากฏเป็นฉากหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    W05 SNV02_TG_NOV19 

 

10.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านไดท้  า 

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

13.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961 

วันที่แปด กรุงเทพฯ           

05.45 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

หมายเหตุ:  รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตาม
สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 8 วนั 5 คืน 
3 มหานคร เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวเีดน โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทาง  กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

13 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 TG950/TG961 79,900 78,900 77,900 13,000 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ช้ันธุรกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าทีค่่ะ ** 90,000 – 120,000 
ในกรณลูีกค้ามีต๋ัวแล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 19,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
 ภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
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 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้
เปล่ียนแปลงในเร่ืองของนา้หนกักระเป๋าการสะสมไมลห์รืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้ าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเที่ยวคนไทย 
 ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 3,500 บาท/ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิม่พิเศษ, โทรศพัท-์โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์, ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 100 บาท รวมทั้งทริป 8 วนั 800 บาท/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ท  าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
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2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนัมิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5. กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางที่ระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววซ่ีา ในกรณีที่
ท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ที่ก  าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ที่อีกคร้ัง 
7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วซ่ีา ประเทศ
นอร์เวยส่์งกลบัมา เพือ่กรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา ประเทศ นอร์เวย ์
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานฑูต ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม  

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเด่ียวSingleหอ้งคู่ Twin/Doubleอาจจะ
ไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานที่ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ท  าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท์ี่ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศนอร์เวย์) 

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมหีน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถ้ามหีนังสือเดินทางเล่มเก่า ทีเ่คยได้รับวซ่ีาจากประเทศ

ในกลุ่มเชงเก้น หรือวซ่ีาประเทศ อ่ืนๆ  ให้ท่านแนบมาด้วย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พ้ืนหลงัสีขาวอายุไม่เกนิ 6 เดือน  ห้ามถ่ายด้วยตวัเอง   

รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข้าง  ห้ามสวมแว่นหรือ

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการ

เปรียบเทยีบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ทีท่่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมวีีซ่าที่เกิน 

6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเส้ือผ้าทีไ่ม่ซ ้ากบัชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเร่ืองรูปถ่ายมาก 

หากท่านไม่ปฏบิัตติามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตวัใหม่ในการย่ืนวซ่ีา 

3. ส าเนาบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดบ้านเลขทีม่าด้วย) 

5. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ,เปลีย่นนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูตบิัตร(เด็กทีม่อีายุต า่กว่า 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 

 กรณผีู้เดินทางเป็นเจ้าของกจิการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่รีายช่ือผู้ประกอบกจิการ  (คดัลอกไว้ไม่เกนิ 1 เดือนนับจาก
วนัทีย่ื่นวซ่ีา)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

 กรณผีู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณชิย์ทีม่ช่ืีอผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403) 

 กรณผีู้เดินทางเป็นพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการท างานฉบับภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขทีพ่าสปอร์ต ตาม
พาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาว่าจ้าง  วนัทีไ่ด้รับอนุมตัใิห้ลา  (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ต้องระบุช่ือ
สถานทูตในการย่ืน ) 

 กรณทีีเ่ป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานทีสั่งกดั(มอีายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา) 

 กรณรีาชการทีเ่กษียณอายุ  ต้องแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ 

 กรณเีป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมหีนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันว่าก าลงัศึกษาอยู่ และระบุช้ันปีทีศึ่กษา เป็นภาษาองักฤษ(มอีายุ
ไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา) 

 อาชีพอสิระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายได้ของตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 
 

** ในกรณทีี ่เด็กอายุต า่กว่า 20  ปี ** 

กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิ ดังนี ้
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 เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ เท่าน้ัน
และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร มคีวามสัมพันธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

 เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 ในกรณทีีบ่ิดามารดา ได้แยกทางกนัน้ัน จ าเป็นที ่บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฎหมาย (ป.ค. 14) พร้อม 

แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถ้าในกรณทีะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อ านาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา กใ็ช้แทนกนัได้ พร้อม 

แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูตบิัตร ของผู้เยาว์ เพ่ือใช้ในการเช่ียมโยงความสัมพันธ์ 

 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตวัย้อนหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะต้องเป็นบัญชีเดียวกนัเท่านั้น 
ดังนี ้

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ทีอ่อกโดยทางธนาคาร ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต) โดย

ต้องเป็นฉบับจริงและระบุจ านวนเงินมี ซ่ึงจะต้องออกจดหมายมาไม่เกิน 30   วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซ่า พร้อมทั้งส าเนา BOOK BANK 

ย้อนหลงั 6 เดือน โดยทีย่อดเงินคงเหลือต้องม ี6 หลกัขึน้ไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบันทีย่ื่นวซ่ีา (ต้องมกีารเข้าออกของ

เงินสม า่เสมอ ห้าม!!! ท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด!) 

● กรณีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให้ธนาคาร

ระบุว่าท่านมเีงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และในการขอหนังสือรับรองต้องมอีายุไม่เกนิ 15 วนั 

นับจากวนัทีไ่ด้ควิย่ืนวซ่ีา และ ให้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ าย้อนหลงัมาด้วย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ)ี 

 ในกรณทีีม่ผีู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมเีอกสารเพิ่มเตมิ ดังนี ้
● จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
● หลกัฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกบัผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบียนสมรส 

        -  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได้ 

- เพ่ือนและสามภีรรยาทีไ่ม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มบุีตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้ 

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ของผู้รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน (ไม่เกนิ 15 วนั นับ

จากวนัทีย่ื่นวซ่ีา)และหนังสือรับรองเงินฝากทีอ่อกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต้องระบุช่ือผู้เดินทาง ทีต้่องการจะรับรองค่าใช้จ่าย 
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**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องน าติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ  

 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนนามสกลุ /สูติบัตร (กรณอีายุต ่ากว่า 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอย่ืนวีซ่า 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนักขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ที่ก  าหนด         

 ระหวา่งพจิารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

  



    W05 SNV02_TG_NOV19 

 

แผนที่ของตึก TRENDY OFFICE BUILDDING (ศูนย์ย่ืน VISA นอร์เวย์ ) 

การเดินทางที่สะดวก =  สถานี  BTS  นานา , MRT  สุขุมวิท 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืนวีซ่า  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหน้าพาสปอร์ต)  

ช่ือ- นามสกุล (กรณทีีเ่คยมกีารเปลีย่นช่ือ – นามสกุล)………………………………………………….…………………………………… 

สถานะภาพ :  แต่งงาน/MARRIED    โสด/UN MARRIED   หย่าร้าง/DIVORCE     สมรสไม่ได้จดทะเบียน    หม้าย  

ศาสนา/RELIGION  ............................................... ...........................................................................................................................................................................        

ทีอ่ยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที.่...............  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...................................... 

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหัสไปรณีย์ ..................................... 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * .................................................................................................. 

ประวตัคิรอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือสาม/ีภรรยา .................................................................................. วนัเกดิ คู่สมรส  .................................สัญชาต.ิ..................................... 

สถานทีเ่กดิ......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ............................................................... 

                วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ   (สมรส, หย่า ฯลฯ) .............................................. ............................................................................ 

                มบุีตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกดิ.... .................................จังหวดัทีเ่กดิ......................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกดิ........................... ..........จังหวดัทีเ่กดิ......................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกดิ........................... ..........จังหวดัทีเ่กดิ......................................................... 

มพีี่ หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกดิ .......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ทีอ่ยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................................... 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกดิ ............................ ............................................... 

อาชีพ.................................................... ทีอ่ยู่ปัจจุบัน............................................................................................ ............................................ 

3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกดิ ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ทีอ่ยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................ 

ประวตักิารศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดับการศึกษา ....................................................... สถานทีจ่บการศึกษา ...................................................................................................... 
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ประวตักิารท างาน (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ/OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME : ………………………………………………………………………………………………………… 

ลกัษณะงานทีท่ า ................................................................................................................................................................................................  

เบอร์โทรตดิต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่/ADDRESS : .......................................  หมู่ที.่...............  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...............................................            

อ าเภอ/เขต................................................ จังหวดั .........................................................  รหัสไปรณย์ี ............................................................. 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ ...................................................................................................................................... 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...................................................................................................................  

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ................................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทบั ตม. ใน PASS PORT ทีไ่ด้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฏเิสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฏเิสธ  ................................................................................................................................................. 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคร้ังนี ้     ออกค่าใช้จ่ายเอง   มผีู้ออกใช้จ่ายให้  

โปรดระบุช่ือผู้ทีอ่อกค่าใช้จ่ายให้ ........................................................................................................................................................................ 

ความสัมพันธ์กบัผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  ................................................................................................................................................................... 

ช่ือ/นามสกุล ผุ้ตดิต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที.่...............  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง............................................ 

อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั .............................................. ....  รหัสไปรณย์ี ........................................................... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL: .......................................................................... ................................. 
 

 

 


