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รหสัโปรแกรมทวัร ์ SCANDINAVIA7D-AY-W14 

สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ 4 เมืองหลวง (พกับนเรือ 2 คืน) 

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด ์ By FINNAIR (AY) 

ก ำหนดกำรเดินทำง   12 - 18 เมษำยน 2559 (เทศกำลสงกรำนต์) 
 

 กรงุโคเปนเฮเกน้ >> เมืองหลวงของประเทศเดนมารก์ เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรกัในเทพนยิาย 

 DFDS>> ลอ่งเรือส าราญสู.่.ออสโล เพลิดเพลินไปกบัสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ 

 กรงุออสโล >> เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์เมืองท่ีนา่อยู่ท่ีสดุเมืองหนึง่ของโลก 

 กรงุสตอกโฮลม์ >> เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน  “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” 

 SILJA LINE  >> ลอ่งเรือส าราญสู.่.เฮลซิงกิ ชอ้ปป้ิงจใุจกบัสินคา้ปลอดภาษีบนเรือส าราญ 

 กรงุเฮลซิงกิ >> เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์“ธิดาแห่งทะเลบอลติก"  
 

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก) 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
08.55น. โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-090/AY-667 (15.20–17.45)  น าท่านออกเดินทางสู่กรุง

โคเปนเฮเก้น  (แวะพักเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินวานตา ประเทศฟินแลนด์) 
18.25 น. (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น

(Copenhagen) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก จากนั้นน าท่าน
ผ่านพิธตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านรับสัมภาระแล้ว  น าท่าน
เดินทางสู่ตัวเมือง  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน 
น่าท่านเดินทางเข้าที่พัก   FIRST HOTEL, COPENHAGEN  4*  หรือเทียบเท่า 

    (คืนน้ีให้ท่านจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋า Hand Bag ส าหรับพักค้างคืนในเรือส าราญ DFDS หนึ่งคืน)   
 
วันที่สองของการเดินทาง  (2)         กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น ่าพุเกฟิออน –  
                                   รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปป้ิง– เรือส่าราญ DFDS  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม 
น าท่านชมความงามของพระราชวังอามาเลียนบอร์ก อัน
เป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์ก ชมอาคารบ้านเรือน 
สไตล์เดนมาร์ก ชมน ่าพุเกฟิออน พร้อมฟังประวัติอันน่า  
ประทับใจ แล้วน าท่านชมและถ่ายรูปกับเงือกน้อย “Little 
Mermaid”อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเก้นน าท่าน
เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์กศิลปะแบบดัตช์เรเนซองส์ 
ภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุล้ าค่าน่าสนใจมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎท่ีประดับด้วยอัญมณีที่สวยงามล้ าค่า 
เก้าอี้ที่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ ราชบัลลังก์ 
ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ และเสื้อเกราะของอัศวิน ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นของล้ าค่าในศตวรรษที่17 ในอดีตปราสาทแห่งนี้
ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพักร้อนของเชื้อพระวงศ์ใน
สมัยนั้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากบนถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรป 

“Stroget”เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่
กรุงออสโล โดยเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
นานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ อาทิเช่น
ไนต์คลับ, บาร์, ห้องเกมส์ ฯลฯ  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารภายในเรือส่าราญ DFDS 
  ห้องพักภายในเรือส่าราญแบบ SEASIDE CABIN (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)  
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วันที่สามของการเดินทาง  (3)      กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์–ลานกระโดด 
                                                     สกีโฮเมนคอลเลน- ศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– 
                                                     พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
เช้า  รับประทารอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือส่าราญ DFDS 
09.45 น. เดินทางถึงกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เดิมเคยเป็นชุมชนใหญ่ของชาว

ไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมือง
หนึ่งของโลกน าท่านชมสวนปฏิมากรรมวิกกลันด์สวนสาธารณะ
อันเป็นผลงานของปฏิมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ซึ่งแสดง
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”กลางสวน
ที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หัวหน้าทัวร์คอยแนะน าให้ท่าน
ถ่ายรูปในมุมมองที่สวยท่ีสุด  
น าท่านชมบริเวณลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกี
ที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ที่ปัจจุบันท าการปรับปรุงใหม่น าท่านผ่านชมศาลาว่าการกรุง
ออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ริเริ่มโดยอัลเฟร็ด โนเบล ตั้งแต่ ค.ศ.1895 โดย 
Norwegian Nobel Committee ประเทศนอร์เวย์เป็นผู้คัดเลือกผู้รับรางวัล พิธีมอบรางวัลมีขึ้นทุกปี
ในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของ อัลเฟร็ด โนเบล   น าท่านผ่านชม
พระราชวังหลวงของกษัตริย์นอร์เวย์ที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่
ประทับของ King Charles ที่ 3 แห่งนอร์เวย์และสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการ
ของราชวงศ์นอร์เวย์   น าท่านผ่านชมAkershus Castle and Fortressเป็นปราสาทในยุคกลาง 
ป้อมนี้สร้างเพื่อเป็นแนวก าแพงป้องกันเมืองออสโล และปราสาทแห่งนี้ยังเคยเป็นที่คุมขังนักโทษ
อีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ ง (Viking Ship Museum)ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของกรุงออสโล 
ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเรือไวกิ้ง อายุพันกว่าปี และการเดินทางของชาวไวกิ้งในอดีต ใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเรือไวกิ้ง 3 ล า ซึ่งล าท่ียาวที่สุดคือ 24 เมตร โดยชาวนอร์เวย์ได้ขุดพบ และน าแต่
ละชิ้นมาประกอบเป็นรูปเรือได้เกือบสมบูรณ์ 

 น าท่านชมย่านการค้าที่ขายของที่ระลึกจากนอร์เวย์ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป หรือช้อปปิ้ง
ตามอัธยาศัย  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านเข้าที่พักRADISSON HOTEL AND CONFERENCE CENTRE OSLO ALNA 4* หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่ของการเดินทาง    (4)    กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม 

น าท่านเดินทางผ่านป่าเขาอันงดงามสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad)เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์นอัน
งดงามของประเทศสวีเดน จนได้รับการขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย    

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางผ่านดินแดนชุมชนไวกิ้ง แห่งอดีตของประเทศสวีเดน สลับด้วยป่าเขาและทะเลสาบ

อันงดงามสู่กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm)เมืองหลวงของประเทศสวีเดน 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารไทย 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าที่พัก HOTEL IBIS STYLES STOCKHOLM JARVA 4* หรือเทียบเท่า 
    (คืนน้ีให้ท่านจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋า Hand Bag ส าหรับพักค้างคืนในเรือส าราญ DFDS หนึ่งคืน)  
 
วันที่ห้าของการเดินทาง   (5)   กรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา 
                                                 เรือส่าราญ SILJA LINE 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม 

น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม ซึง่ออกแบบการก่อสร้างโดยรังนาร์ออสเบิร์กมีหอ
รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงถึง 105 เมตร เป็นสิ่งปลูกสร้างด้วยอิฐ โดมหลังคายอดแหลมเคลือบด้วย
ทองแดง บนยอดประดับด้วยมงกุฏทองค าสามมงกุฏซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาซาเรือรบโบราณที่จมระหว่างการออกทะเลเม่ือปี ค.ศ. 1628 และจม
อยู่ใต้ทะเลนาน 333 ปี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อย่างสมบูรณ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วา
ซา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมจุดชมวิวบนเนินเขาถนน Fjallgatanถ่ายภาพกับมุมที่สวยที่สุดในการชมกรุงสตอกโฮล์ม

จากนั้นน าท่านผ่านชมย่านเมืองเก่า (Gamla Stan) ที่อยู่ในเขตทัศนียภาพ ที่สวยที่สุดของกรุง
สตอกโฮล์ม ณ ที่นี้ จะพบกับบ้านเรือนสมัยโบราณ ซึ่งยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรือนได้อย่างดี
น าท่านผ่านชมพระราชวังหลวง (Royal Palace)เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์
สวีเดน ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1754 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเรือส าราญ SILJA LINEท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
เรือส าราญ อาทิเช่น ไนต์คลับ, บาร์, คาสิโนห้องเกมส์ และท่านสามารถชมโชว์ต่างๆที่ทางเรือจัด
แสดงเป็นรอบๆ  



 
 
 
 
 

 
 

BW..4 CAPITALS  เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7วัน5คืน- Songkran’16  (AY) PAGE 5 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SCANDINAVIA7D-AY-W14 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารภายในเรือส่าราญ SILJA LINE 
  ห้องพักภายในเรือส่าราญแบบ SEASIDE CABIN (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)  
 
วันที่หกของการเดินทาง  (6)   กรุงเฮลซิงก–ิจัตุรัสซีเนท– อนุเสาวรีย์ชองซิเบลิอุส–โบสถ์หินเทมเปอ  
                                                เลียวคิโอ –กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือส่าราญ SILJA LINE 
09.55 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์

น าท่ านชมจัตุรัสซี เนท  ที่ มีมหาวิหารขนาดใหญ่ตั้ งอยู่ กลางใจเ มือง  จากนั้นน าท่ าน 
ชมอนุสาวรีย์ชอง ซิเบลิอุส ที่เป็นรูปออแกนลมขนาดมหึมาอยู่กลางสวนสวยของเฮลซิงกิสร้างขึ้น
เพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิคชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibeliusผู้แต่ง
เพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย 
ผ่านชมมหาวิหารอุสเพนสกี  (Uspenski Orthodox Cathedral) เป็นโบสถ์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ออกแบบโดย AlekseiGornostajevสร้างตามสไตล์โบสถ์เก่าแก่สร้าง
ด้วยอิฐสีน้ าตาลแดง แสดงถึงความมีอิทธิพลของรัสเซียต่อฟินแลนด์ 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปโบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ (Temppeliaukio)ที่สร้างขึ้นอย่างแปลกตาไม่
เหมือนโบสถ์ทั่วไป โดยการขุดเจาะในซอกหินแกรนิตอันอลังการ หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทาง
อากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
มีเวลาให้ท่านได้ท า Tax Refund คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

17.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร ์เที่ยวบินที่ AY-089 
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง   (7)   กรุงเทพฯ 
07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง  

*************************************************** 
หมำยเหตุ รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
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ก ำหนดกำรเดินทำง            12-18 เมษำยน 2559  (เทศกำลสงกรำนต์) 

อัตรำค่ำบริกำร 

คณะผู้เดินทำง ราคารวมต๋ัว ราคาไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 2-3 ท่ำน/ห้อง 83,900 บำท 47,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 83,900 บำท 47,900 บาท 

เดก็อายุมากกว่า 7-12 ปี พกักับ 2 ผู้ใหญ่ (มเีตียง) 81,900 บำท 45,900 บาท 

เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี พักกบั 2 ผู้ใหญ ่(ไม่มีเตียง) 79,900 บำท 43,900 บาท 

ห้องพักเดี ยวเพิ มท่านละ  15,000 บำท 

มีวีซ่าแล้วลดท่านละ 3,000 บำท 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 7 ปีข้ึนไป เข้ำพกัแบบไม่มเีตียง*** 
*** การเดินทางในแตล่ะคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จา่นวน 20 ท่านข้ึนไป หากจา่นวนผูโ้ดยสารต า่กวา่ 15 ผูใ้หญ่ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื อนการเดินทางหรือ เปลี ยนแปลงราคา 
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิใ์นการเปลี ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี ยนแปลงราคาหลังจากออกราคาน้ีไปแล้ว 

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที ยุโรปอาจจะไม่มี ลกูคา้จ่าเป็นต้องจา่ยหอ้งพักเดี ยวเพิ ม (Single)  
*** กรณีห้องพกัตา่งประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรือ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 
(Triple Room) หรือ หอ้งพักเดี ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ตดิกัน หรือ คนละชั้น เนื องจากโรงแรมอาจจะ
แยกประเภทหอ้งแตล่ะชั้นกนัไป แตกตา่งกัน 
***หำกลูกค้ำคอนเฟิร์มกำรเดินทำง กรุณำส่งส ำเนำพำสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่ำ*** 

 

 

 

อัตรำน้ีรวม 

 ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัด ตำมเส้นทำง  

 ค่าโรงแรมที พัก (สองทา่นตอ่หนึ งหอ้ง), ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที ยว, คา่เข้าชมสถานที ต่างๆ  

ตามรายการที ระบ ุ

 ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที มี 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น) **เป็นไปตามเงื อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุ่มเชงเก้น** 

*** ณ ตอนน้ีประเทศนอร์เวย์ อยู่ในระหว่ำงกำรวำงเเผนกำรขอยกเลิกชั่วครำว และ เข้มงวดในการเข้าออก

ประเทศมากขึ้น ดังนั้นถ้าใคร ใช้เเค่ บัตรประชาชน ของ ยุโรปก็ไม่สามารถเข้าประเทศได้ นอกจากมีหนังสือเดินทางที  

สามารถเข้าประเทศได้ และ มีวีซ่า 

ท้ังนี้ รวมไปถึง การมีวีซ่าเช้งเก้น อาจจะไม่สามารถเข้า-ออก ประเทศได้ รวมท้ังคนที  มีใบอนุญาตพ่านักในเครือเช้ง

เก้น ก็อาจจะเข้าออกไม่ได้เช่นกัน นอกเสียจากว่าต้องเเสดงตนอย่างชัดเจนและเหตุผลที แท้จริงที จะเข้าออกประเทศ

ดังกล่าว!!! 

REVISED# 1 
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 ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอา่นวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

 ค่าประกันการเดินทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide 

คุ้มครองการสญูเสียชวีิต/อวยัวะจากอุบตัิเหต ุ สา่หรับผูเ้อาประกันภัยอายุมากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไม่

เกิน 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุม

ถึงประกันสุขภาพที ไม่ได้เกดิจากโรคประจ่าตัว 

 ค่าน่้ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที ่15 มกรำคม 2559 และบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลี ยนราคาตามภาษีน่้ามันหากสายการบินมีการปรับเพิ มข้ึนหลังจากนี้ 

อัตรำน้ีไม่รวม 

 ค่าท่าหนังสือเดินทาง, คา่ทา่ใบอนุญาตที กลับเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างด้าว, ค่าใชจ้่ายอัน

เกดิจากการท่าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

 ค่าน่้าหนักของกระเปา๋เดินทางในกรณีที เกินกวา่สายการบินก่าหนด (1ใบ น่้าหนักไมเ่กิน23กิโลกรัมตอ่ทา่น) 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น คา่เครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง  

 ค่าอาหารที ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  คา่โทรศพัท์  คา่ซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จา่ย 3%  

 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรม 

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 2 ยูโร/ท่ำน/วัน และทปิคนขับรถ 2 ยูโร/ ท่ำน/วัน 

 ไม่แจกน้ ำดื่มบนรถ 

 ไม่มีแจกกระเปำ๋ 

 

เงื่อนไขกำรจองทัวร์และกำรช ำระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มัดจา่เป็นจ่านวน 30,000.- บำท ตอ่การจองทัวร์หนึ งท่าน ท่านต้องเตรียม

เอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื ออ่านวยความสะดวกสา่หรับท่านในการทา่วีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน 

หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในการท่าวีซ่าเข้าประเทศ หากเอกสารท่านลา่ชา้ไม่ทันก่าหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐาน

ที สถานทูตก่าหนดในเรื องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมลูที เป็นเท็จอันเป็นผลท่าให้สถานทตูปฏิเสธ

การ ออกวีซ่า  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมค่ืนเงินค่ามดัจา่ทั้งหมด และหากวางมัดจ่า หรือออกตั๋วแล้ว 

บริษัทฯไม่สามารถคืนคา่ตั๋วได้เพราะเป็นเงื อนไขของสายการบิน เน่ืองจำกเป็นต๋ัวโปรโมช่ัน ซื้อต๋ัวขำย

ขำด ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไมส่ำมำรถ คืนเงินค่ำตัว๋, เปลี่ยนแปลงช่ือผู้

เดินทำง, เปลี่ยนเส้นทำง, เลื่อนวันเดินทำงได้ ฯลฯ 

2. ส่าหรับค่าทัวร์สว่นที เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดกอ่นการเดินทางอย่างน้อย 15 วันท่าการ หากไม่ได้รับ

เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 

3. หลังจากทา่นตกลงจากจองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟ๊กซ์ส่าเนาหนังสอืเดินทาง  

กำรยกเลกิ 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทา่การ คืนคา่มัดจา่ทัง้หมด 
 หากท่านแจ้งยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมค่ืนเงินค่ามดัจ่าทั้งหมด 

หรือออกตั๋วแลว้ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วไดเ้พราะเป็นเงื อนไขของสายการบิน เน่ืองจำกเป็นรำคำตั๋ว

โปรโมชั่น ซื้อต๋ัวขำยขำด ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไม่สำมำรถ คืนเงินค่ำตั๋ว, 

เปลี่ยนแปลงช่ือผู้เดินทำง, เปลี่ยนเส้นทำง หรือเลื่อนวันเดินทำงได้ ฯลฯ 
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 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ งในคณะของทา่นไม่ได้รับการพิจารณา

อนุมัตวิีซ่าไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามอันเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือ

ยกเลกิพร้อมกันทั้งหมด ใหถ้ือเป็นการยกเลิกตามเงื อนไขของวันเวลาที ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  
 กรณียกเลิก ด้วยเหตุผลส่วนตัว  เช่น  หยุดงานไม่ได้ หรือ ตดิธุระส่วนตวั หรือเอกสารไม่พร้อมที ยื นวีซ่า

ได้ (ทา่นยกเลิกเอง หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์) ก่อนเดินทำง 30 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคืน

มัดจ ำทัง้หมด *** แต่หำกท่ำนสำมำรถหำผูเ้ดินทำงมำแทนได้ โดยย่ืนวีซ่ำได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 

และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตั๋วได้ ทำงบริษัทฯ จะคืนมดัจ ำทั้งหมด กรณียัง

ไม่ได้ยื่นวีซ่ำ หรือ ออกต๋ัว แต่หำกด ำเนินกำรทั้ง 2 อย่ำงทีก่ล่ำวขำ้งต้นแล้ว ทำงบริษทัฯ จะคิด

ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง เช่น ค่ำวซี่ำ, ค่ำต๋ัวเคร่ืองบิน ฯลฯ ส ำหรับผู้ทีม่ำแทนคิดค่ำใช้จำ่ยที่

เกิดข้ึนใหมจ่ริง เช่น ค่ำวซี่ำ และ ค่ำต๋ัว  *** 

 กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง  
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คดิค่าใช้จา่ยที เกดิตามความจริงทั้งหมด หรือ คดิตามค่าเสยีหาย เช่น คา่ตัว๋

โดยสาร, ค่าโรงแรม, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, คา่รถ เป็นต้น  
 กรณวีีซ่ำผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่ำ

ทัวร์ทั้งหมด 
 กรณวีีซ่ำผำ่นแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ได ้ เนื องจากผูเ้ดินทางทา่นอื นในกลุ่มโดนปฏเิสธวีซ่า 

หรือไม่วา่ด้วยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใช้จา่ยจริงที เกดิข้ึนแลว้กับท่าน 
เป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจ้าหน้าที ไมว่่า
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด 

 

กระเป๋ำเดินทำงและสัมภำระ 

�- กระเปา๋ใบใหญ่ (ควรมลีอ้ลาก/เข็นได้) ที จะบรรทกุใส่ใต้ทอ้งเครื องบิน น้ ำหนักไมเ่กินทำ่นละ 23   กโิลกรัม 

(หากน้า่หนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ มได้) ควรใส่กญุแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger)  

- กระเปา๋สา่หรับหิ้วข้ึนเครื อง สายการบินอนุ ญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 8 กิโลกรัม และความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 

เซนตเิมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 45 เซนตเมตร (18 น้ิว)  

- ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนญุาตให้โหลดใต้ท้องเครื องได้ แคท่่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้วข้ึนเครื องได ้

1 ใบ/ทา่นเช่นกัน 

 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับกำรจองทัวร์ เน่ืองจำกสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆในโปรแกรมทัวร์ไม ่
เอื้ออ ำนวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี  

1. เดก็ที มีอายุในระหวา่งแรกเกดิถึง 4 ขวบ 

2. ผู้สูงอายทุี มีความจา่เป็นตอ้งใช้วลีแชร์, ไม้เท้า, หรือเครื องมือตา่งๆในการพยุงตวั 

3. ผู้เดินทางที บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

สถำนทีเ่ข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
การจัดท่าโปรแกรมทวัร์เป็นการกา่หนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที 

สถานที เข้าชมน้ันๆ ปิดท่าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน ์โดยใน

วันที คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร์) 
ตามที ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที นั้นๆ หรือสลบัโปรแกรม เพื อให้ทา่นไดเ้ข้ามสถานที ดังกลา่วได้ แต่หากมกีาร
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ล่าช้า หรือเหตุใดเหตุหนึ งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที ดังกล่าวได ้ทางบริษัทฯ 

จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แกท่่าน เนื องจากได้ชา่ระ Reservation Fee ไปแลว้  

 
กำรสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

ในประเทศตา่งๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื องการงดสบูบุหรี  บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที ตา่งๆ จะมี
ข้อก่าหนดที ชดัเจน ในเรื องการสูบบหุรี  และมสีถานที โดยเฉพาะสา่หรับผู้สูบบหุรี  ทั้งน้ีเนื องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

 
หมำยเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทวัร์น้ี เมื อเกิดเหตุจา่เป็นหรือ

สุดวสิัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที สูญหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที นอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

2. เนื องจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการใดรายการ

หนึ ง ไม่สามารถน่ามาเป็นสว่นลด หรือคืนเงินไดใ้นทุกกรณี 

3. เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคา่นึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสา่คญั  

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที ผู้โดยสารถกูปฏิเสธเข้าเมอืง โดยกองตรวจคนเข้าเมือง 

5. เนื องจากมีสิ งผดิกฎหมายหรือสิ งของหา้มน่าเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงนิไห้

ท่านได้ไม่วา่จ่านวนทั้งหมดหรือบางส่วน  

6. สถานฑูตเก็บคา่ธรรมเนียมวซ่ีา (ไมค่ืนทุกกรณี หากมกีารยื นวีซ่าแล้ว) 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับจองทัวร์แกลู่กค้าที มีการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนข้ึนไป (เพราะอาจจะเกิดอันตราย / 
เพื อความปลอดภัย / เว้นมใีบรับรองแพทย์) 

8. ในกรณีที ทา่นจะใชห้นังสอืเดินทางราชการ (เล่มสีน่้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี จะไม่

รับผิดชอบ หากท่านถกูปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง เพราะโดยปกติเราใชห้นังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

9. ทา่นที จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝา่ยขายก่อนเพื อขอคา่ยืนยันว่า
ทัวร์น้ันๆ ยืนยัน การเดินทาง หากทา่นออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว ทัวร์น้ันยกเลกิ บริษัทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบค่าใช้จา่ยน้ันได ้ กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากตา่งจังหวดัไปยุโรปเลย) กระเป๋า

เดินทาง ตอ้งออกตั๋วใหถู้กต้องตรงกับหนังสอืเดินทางเท่าน้ัน แต่ขอเรียนแนะน่าว่า ทา่นควรเช็คกระเปา๋มาสนามบิน

นานาชาติสุวรรณภูมิแล้วเชค็ไปยุโรปอกีคร้ัง เพราะจากสถิตลิูกค้าที กระเป๋าหลง ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็นลูกค้าที เชค็
มาจากตา่งจังหวัดมากที สดุ 

10. ใน 1 วัน คนขับรถจะทา่งานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เชน่ เริ มงาน 08.00 น. 

ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี ยน 

11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ งของสูญหาย อันเนื องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที ยวเอง 

12. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัท

ฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ /ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไข

ต่ำงๆ ของทำงบริษัทฯ แล้ว 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา่ให้หอ้งพักแบบหอ้งเดี ยว (Single), 
ห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) และหรือโรงแรมที มีห้อง  3 เตียงเดี ยว แตอ่าจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญก่ับ 1 เตียงเสริม  
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนื องจากอยูใ่นแถบที มีอณุหภูมิต า่  
3. กรณีที มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี ยนหรือย้ายเมืองเพื อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที เป็นหอ้งเดี ยวอาจเป็นห้องที มีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน้่า ซึ งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สา่รองที นั งพร้อมช่าระเงินมดัจ่าคา่ตัว๋เครื องบินแล้ว หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคา่มดัจ่าตั๋วเครื องบนิ ซึ งมีค่าใช้จา่ย แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื องบินทา่การออกแลว้ แตท่่านไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใช้จา่ย

ตามที เกิดข้ึนจริง  

3. ที นั ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน หรือ ผู้ที จะนั งตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที สายการบนิ

ก่าหนด ซึ งทางสายการบิน จะล็อคที นั งไว ้ซึ งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการได้ เชน่ ต้องเป็นผู้ที มีร่างกายแข็งแรง 

และช่วยเหลือผูอ้ื นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที เครื องบินมีปญัหา เช่น สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (น่้าหนักประมาณ 

20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที มปีัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ่านาจในการให้ที นั ง Long leg ข้ึนอยู่กับทำง

เจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำน้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

BW..4 CAPITALS  เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7วัน5คืน- Songkran’16  (AY) PAGE 11 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SCANDINAVIA7D-AY-W14 

 
เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำประเทศนอร์เวย ์
ใช้เวลำยื่นประมำณ 10 วันท ำกำร  

 (ในกำรย่ืนค ำร้องขอวซี่ำ ขอควำมกรุณำทกุท่ำนแสดงตน ณ ศูนย์รับค ำร้องขอวีซ่ำประเทศฝร่ังเศส)  

** เอกสารทุกชุดที มีชื อภาษาอังกฤษของผูเ้ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) ทกุตวัอกัษร ** 

 

เอกสำรที่ต้องเตรียม * ท่ำนทีเ่คยถูกปฎเิสธวีซำ่เข้ำยุโรป  กรุณำแจ้งฝำ่ยขำยก่อนจองทวัร์ * 

 

1.หนังสือเดินทำง (Passport) ที่เหลืออำยุใช้งำนได้เกิน 6 เดือนข้ึนไป พร้อมส่าเนา 1 ชุด และมีหน้าว่าง

ติดกัน อยา่งน้อย 2 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเกา่ โปรดแนบมาด้วย 

 

2.รูปถ่ำยสีขนำด 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนำดเท่ำรปูหน้ำ 

ในหนังสือเดินทำง (PASSPORT) จ ำนวน 3 รูป (ไม่สวม แว่นตำ  

หน้ำตรง ห้ำมยิ้ม และฉำกหลงัสีขำวเท่ำน้ัน) ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  

อัดจำกร้ำนถ่ำยรูปเท่ำน้ัน/ รูปถำ่ยต้องไม่ใส่คอนแทคเลนสส์ี หรือ บิก๊อำย  

รวมถึงวันที่โชว์ตัวสแกนน้ิว 

** กรุณำอย่ำเยบ็รูปถ่ำยกับเอกสำร หรือมีรอยหมกึปำกกำ ** 

 

3.หลักฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน)  

หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ื อของ แต่

ละสถานฑูต) 

- กรณีทีเ่ป็นพนักงำนบริษัท ภำครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสำหกจิ : ใช้ หนังสือรับรองกำรท ำงำนของ

บริษัทที่ท ำงำนอยู ่(ภำษำอังกฤษเทำ่น้ัน)  ระบุต่าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทา่งาน และวันที อนุญาต

ใหล้างาน มีอายุไมเ่กิน 1 เดอืน พร้อมแนบ ส ำเนำสลปิเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็น

ภำษำอังกฤษ  

**  หากไม่ม ีสา่เนาสลปิเงนิเดอืนหรือได้รับเงินเดอืนเป็นเงินสด ให้ทา่หนังสอืชี้แจงมาเป็นภาษาอังกฤษ ชี้

แจ้งว่ารับเงินเดอืนเป็นเงินสด หรือวธิีอื น แนบมาด้วย ** 

** ส่าหรับข้าราชการ กรุณาแนบใบลา และส่าเนาบตัรประจ่าตัวราชการ มาดว้ย ** 

- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจ้ำของกิจกำร/เจ้ำของร้ำนค้ำ: ใช้ ส่าเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ ส่าเนา

ทะเบียนพาณิชย ์ที มีรายชื อผู้เดินทางและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ที คัดไว้ไมเ่กิน 6 เดอืน) แปลเป็น

ภำษำอังกฤษ พร้อมแนบ หลักฐำนกำรเงินของบริษทั ย้อนหลัง 3 เดือน 
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- กรณีเกษียณอำย ุ: ใช้ หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทา่งาน ออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด พร้อม

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์โดยผู้เดินทาง เปน็ภาษาอังกฤษ โดยระบวุันที เกษียณ ชื อและที อยู่

ของนายจ้าง ระยะเวลาการท่างานและเงินเดือนล่าสุด พร้อมแนบ ส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ (ถ้าม)ี 

 - กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ : ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้น วา่กา่ลงัศึกษาอยู่ ระบุชั้นปทีี  

             ศกึษา พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเทำ่น้ัน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน 

- กรณเีป็นแม่ค้ำ, ท ำธุรกจิส่วนตัว, ท ำอำชีพอิสระ ต้องพิมพ์ หนังสอืชี้แจ้งเกี ยวกับอาชีพปัจจุบัน เป็น

ภำษำอังกฤษ โดยชี้แจ้งวา่ คา้ขายเกี ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที ใด เปดิด่าเนินการมาแล้วกี ปี มีรายไดต้่อ

เดอืนเทา่ไร พร้อมแนบ ส ำเนำเกี่ยวกบักำรเสียภำษี มาดว้ย  

 

4. หลักฐำนกำรเงิน ** (สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวันทุกกรณ)ี **  

- สเตทเมนท ์ ( bank statement ) ประเภทออมทรัพย์ ออกจำกธนำคำร ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อม

ประทบัตรำจำกธนำคำร หรือ  

- ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย ์ ย้อนหลัง 6 เดอืน ตอ้งอัพเดททกุเดือน หากขาดเดือนใดเดือนหนึ ง

ต้องขอแบงค์สเตทเมนทเ์ทา่น้ัน พร้อมอัพเดทเงินเยอดปัจจุบัน พร้อมวันโชวต์วัถือมาที สถานฑูต พร้อมปรับ

ยอดเงิน 7 วันกอ่นวันนัดโชวต์ัว ควรเลือกเล่มที มกีารเข้า-ออกเงินสม ่าเสมอ และมีจ่านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั 

เพื อใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินพอที จะครอบคลุมกบัคา่ใช้จ่ายอยา่งไมเ่ดอืดร้อนเมื อกลบัสู่ภูมลิ่าเนา   

** ในกรณีท่ีสมุดบัญชี ไม่มีเลขท่ีเล่มก ำกับทุกหน้ำ รบกวนขอเป็นสเตทเมนท์ ออกจำกธนำคำรเท่ำน้ัน ย้อนหลัง 

6 เดือน พร้อมประทับตรำจำกธนำคำร ** 

** ในวันทีแ่สดงตัว กรุณำน ำ สมุดบัญชีเงินฝำกเลม่จริง ติดมำด้วย เน่ืองจำก สถำนทูตอำจเรียกดู

สมุดบัญชีเงินฝำกเลม่จริงของท่ำนในบำงกรณ ี** 

 - กรณีทีเ่ดินทำงเป็นครอบครัว หากใช้บญัชีใดบัญชีหนึ งในการยื นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง

ค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ด้วย เป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะต้องมี

ส่าเนาสมดุบญัชกีารเงินส่วนตัวประกอบด้วยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้กต็าม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ย

ที มีการเงินมากกวา่จะต้องทา่จดหมายรับรองการเงิน พร้อมระบุชื อและความสัมพันธ์ชี้แจงตอ่สถานทตูเป็นลาย

ลักษณ์อักษรดว้ย ) 

5. ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร / ส ำเนำเปลี่ยนช่ือ หรือนำมสกุล  

( ถ้ำม ี)  พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

6. ส ำเนำทะเบียนบำ้น  

7. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

8. กรุณาใส่ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บำ้น ที่สำมำรถติดต่อได้ ลงในส่าเนาบตัรประชาชนและ 

ส่าเนาทะเบียนบา้น เพื อกรอกฟอร์มในการยื นวีซ่า  

9. กรณเีด็กอำยุต่ ำกว ำ 18 ปีบริบูรณ:์ (เด็กต ่ากว่า 12 ปีไม่ต้องโชว์ตัว คุณพ่อและคุณแม่เซ็นต์ฟอร์มและยื นแทน) 
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 - สูติบัตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำหรือมำรดำผู้ที่ไม่ได้เดินทำงไปด้วย 

โดยให้ทำงอ ำเภอออกให้เท่ำน้ัน เป็นภำษำอังกฤษ  หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็น

ภำษำอังกฤษ  

ศูนย์รับค ำร้องขอวีซ่ำประเทศนอร์เวย ์

เลขที่ 25 อำคำรอัลมำลิงค์ ช้ัน 12 ซอยชิดลม  ลุมพินี ปทมุวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

 

สถำนทูตฯ ค่อนข้ำงเข้มงวดเรื่องเอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำ 

ขอควำมร่วมมือลูกค้ำทุกท่ำนกรุณำเตรียมเอกสำรอย่ำงละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตำมรำยละเอียด 

***กำรพิจำรณำว่ำจะอนุมัติวีซ่ำให้หรือไม่ อยู่ท่ีดุลยพินิจของสถำนทูต บริษัททัวร์เป็นเพียงตัวแทนในกำรยื่นวีซ่ำ

แทนท่ำนเท่ำน้ัน ซึ่งทำงสถำนทูตอำจเรียกเอกสำรเพ่ิมเติมได้บำงกรณี กำรท่ีท่ำนเตรียมเอกสำรท่ีดี และครบถ้วน

ถูกต้อง ตำมระเบียบของสถำนทูตน้ัน จะช่วยให้กำรพิจำรณำของสถำนทูตง่ำยขึ้น สถำนทูตอำจเลือกสุ่มตัวอย่ำงใน

กำรเรียกสัมภำษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทำงของท่ำน เพ่ือท ำกำรตรวจ หลังจำกท่ำนเดินทำงกลับมำถึงเมืองไทยแล้ว  

(ในกรณีท่ีเอกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ ทำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุมัติวีซ่ำของท่ำนได้ และท่ำนจะต้องเสีย

ค่ำธรรมเนียมใหม่เอง หำกต้องกำรยื่นวีซ่ำอีกครั้ง) 

** จึงเรียนเพ่ือให้ท่ำนทรำบและขออภัยในควำมไม่สะดวกล่วงหน้ำ** 


