
SWEEDEN NORWAY DENMARK 

 
รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ – โดฮา  QR 839 21.05 00.40 

วนัท่ีสอง โดฮา – สต็อกโฮลม์ QR169 01.50 07.15 

วนัท่ีเจ็ด โคเปนฮาเกน้ – โดฮา QR 164 22.35 05.50 

วนัท่ีแปด โดฮา – สุวรรณภูมิ QR 832 07.05 17.45 



 

 

วนัท่ี 1   กรงุเทพฯ - โดฮา  

18.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและดูแล                            

ในการตรวจเอกสารการเดินทางท่ี เคานเ์ตอรข์องสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์

21.05 น. ออกเ ดินทางจากก รุ ง เทพฯ สู่  เ มือง โดฮา  โดยสายการ บินกาตาร์แอร์เ วย์                       

โดยเท่ียวบินท่ี QR 839 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินอาลนัดา กรุงสต็อกโฮลม์ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง

สูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

   

 

 

 
  

วนัท่ี 2  โดฮา – สต็อกโฮลม์ – พระราชวงัดรอตตนิ์งโฮลม์ – แกมล่าสแตน – FJALLGATAN  

00.40 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง  

01.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอาลันดา กรุงสต็อกโฮล์ม โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์                      

โดยเท่ียวบินท่ี QR169 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.15 น. ถึง กรุงสตอกโฮลม์ เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรับสมัภาระ 

และการตรวจของศุลกากร น าคณะข้ึนรถโคช้ท่ีรอรับ (เวลาท่ีสวีเดนชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

ทางบริษัทแนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย 

หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าสมัภาระ และศุลกากร น าทา่นเดินข้ึนรถบสั 

อตัราค่าบริการ  ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

20 – 27 กนัยายน 2562 

25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562  

8 – 15 พฤศจิกายน 2562  

22 – 29 พฤศจิกายน 2562 

6 – 13 ธนัวาคม 2562 

53,900 10,000 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 



 น าทา่น เขา้ชม พระราชวงัดรอตตนิ์งโฮลม์ 

( Drottningholm Palace) ซ่ึ ง ตั้ ง อ ยู ่ บ น

เกาะโลเวิน (Lovön) ตระหง่านหันหน้าหา

ทะเลสาป Mälaren  อนัสวยงาม พระราชวงัน้ี

ถูกสร้างครั้งแรกเม่ือปี 1580 โดยจกัรพรรดิ

โยฮนัท่ี ๓ (Johan III) กษัตริยแ์หง่สวีเดนในชว่ง

ปี 1568 - 1592 โดยสรา้งใหก้บั ราชินีคาตารี

นา ยอเกลโลนิซา (Katarina Jagellonica) ซ่ึงค าว่า ดร็อตนิง (drottning) แปลว่าราชินี และ

โฮลม์ (holm) แปลว่า เกาะ ดงัน้ันช่ือ ดร็อตนิงโฮลม์ จึงหมายถึงความว่าเกาะของราชินี แต่

หลงัจากน้ันก็ไดถู้กเพลิงไหมใ้นปี 1661 แลว้ก็ถูกสรา้งใหมข้ึ่นมาอีกโดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบนี

โอคลาสสิกแบบฝรั่งเศสและฮอลนัดา ตัง้แตปี่ 1981 พระราชวงัดร็อตนิงโฮลม์กลายเป็นหน่ึงในท่ี

พกัส่วนตวัของเช้ือพระวงศส์วีเดน ท่ีน่ีไดร้ับการตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยยูเนสโก

ตั้งแต่ปี 1991 ในฐานะตัวอย่างของพระราชวังสวีเดน ในยุคศตวรรษท่ี 18 และแสดงถึง

สถาปัตยกรรมยุโรปอนังดงาม จากน้ันน าทา่นเดินทางสูเ่ขตกรุงสตอกโฮลม์ ชมเมืองหลวงของ

ประเทศสวีเดน ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีขนาดใหญ ่และเป็นนครหลวงท่ีงดงาม สวยถึงข ัน้ไดร้ับ

ขนานนามว่า ความงามบนผิวน ้า (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองเเห่งน้ี

สรา้งมาตัง้เเตศ่ตวรรษท่ี 12 จึงคงบรรยากาศความเป็นเมืองเกา่ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ เเวดลอ้มไปดว้ย

ธรรมชาติเเละอาคารบา้นเรือนเกา่เเกส่วยงามจ านวนมาก สตอกโฮลม์เปรียบเสมือนประตูบาน

แรกเปิดตอ้นรับสูค่วามน่าหลงใหลของประเทศสวีเดน 
               

 
 



น าทา่นถา่ยรูป “ซิต้ี ฮอลล”์ City Hall หรือศาลา

ว่าการกรุงสตอกโฮลม์ ซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวี เดน คือ 

Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น 

และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค ตวัหอคอยสูง 106 

เมตรมีสามมงกุฎซ่ึงเป็นตราประจ าชาติของสวีเดน

ท่ีปลายแขน มียอดแหลมท่ีท าดว้ยทองค าสามยอด เป็นหน่ึงในงานสถาปัตยกรรมแนวโรแมนติกท่ี

โดง่ดงัท่ีสุดในสตอกโฮลม์ สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” 

Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลล ์น้ี  

ชมวิวบนเ นิน เขาถนน FJALLGATAN ท่านจะได ้ชมความสวยงามจากบนมุมสูงของ                         

กรุงสต็อกโฮล์ม ท่ี มีความสวยงามท่ี สุดแห่งหน่ึ งของโลก จนไดร้ับการขนานนามว่า                       

“ความงามบนผิวน ้า” (Beauty on Water)หรือ“ราชินีแห่งทะเลบอลติก” เมืองแห่งประวติัศาสตร์                            

มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษท่ี13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย                      

และทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวงัตัง้อยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า 

เกาะใหญน่อ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติกและทะเลสาบมาลาเร็น ท าใหส้ต็อกโฮลม์           

เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก  

ผ่านชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของพระราชวงศ์

สวีเดน เป็นหน่ึงในพระราชวงัท่ีงดงามมากท่ีสุดในบรรดาพระราชวงัทัง้หมดของทวีปยุโรป ลกัษณะ

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีหอ้งตา่งๆ รวมกนั 608 หอ้ง 

ซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้เย่ียมชมไดต้ลอดทัง้ปี ในบรรดาหอ้งตา่งๆสว่นท่ีเป็นจุดเดน่ ไดแ้ก ่หอ้งพระ

คลังวิหารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ หอ้งพักของขุนนาง ล าดับต่างๆ และ พิพิธภัณฑ์



โบราณสถานกุสตาฟท่ี 3 ชมการผลดัเปล่ียนเวรยามประจ าวนัของกองทหารรักษาพระองคซ่ึ์งจะ

เกิดข้ึนในเวลากอ่นเท่ียงของทุกวนั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าทา่นสู่ ย่านเมืองเก่าแกมล่าสแตน ยา่นเมือง

เกา่แกท่ี่สุด ปัจจุบนัยงัท้ิงร่องรอยแห่ง ความเป็น

เมืองแห่งยุคกลาง และยงัเป็นท่ีตัง้ ของพระราชวงั

หลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ ตลอดจน

กลุม่อาคารพิพิธภณัฑ ์อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั Best Western Plus Sthlm Bromma ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัท่ี 3   สต็อกโฮลม์ – มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา - ซิต้ี ฮอลล ์

 คารล์สตดั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น เขา้ชม มหาวิหารแห่งเมืองสต็อค

โฮลม์ (The Cathedral of Stockholm) เป็น

วิหารท่ีมีความส าคญัอยา่งมากส าหรับราชวงศ์

สวีเดนเพราะใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธี

ราชาภิเษกของกษัตริยส์วีเดนเกือบทุกพระองค ์

รวมทั้งเป็นสถานท่ีจัดงานอภิเษกสมรสของ

ราชวงศส์วีเดนอีกดว้ย ความโดดเดน่ของวิหาร

เเห่งน้ีคงตอ้งยกใหก้บัหลงัคาสถาปัตยกกรรมโกธิคท่ีมีความโคง้อยา่งมาก โดยสรา้งข้ึนมาในชว่ง

ศตวรรษท่ี 15 หลงัสรา้งวิหารไปเเลว้ 200 ปี นอกจากน้ีเเลว้ความน่าสนใจอยา่งมากอีกจุดของ

วิหารก็คือประติมากรรม St. George and the Dragon   ท่ีมีความสุงกวา่ 3 เมตร สวยงามเเละ

เกา่เเกอ่ยา่งมาก สรา้งโดย Sten Sture เพ่ือระลึกถึงความย่ิงใหญข่องสวีเดนเม่ือคราวท าสงคราม 

Battle of Brunkeberg ชนะเดนมาร์ก 



น าทา่น เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา ซ่ึงตัง้

โชว์เรือรบโบราณท่ีกูข้ึ้นมาไดจ้ากท่ีใตท้ะเล                    

และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ เรือวาซาน้ันสรา้ง

ข้ึนเมืองปี  ค.ศ.1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบท่ี

ใหญท่ี่สุด บรรทุกปืนใหญถึ่ง 64 กระบอก วนั

แรกท่ีออกเดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงสู่ใต ้

ทะเลลึก 35 เมตร  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเดินทางสู่เมือง “คารล์สตดั” (Karlstad) ( ระยะทาง 310.1 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.20 ชัว่โมง ) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบแวเนร์น สรา้งข้ึนโดยกษัตริยค์าร์ลท่ี 9 (Karl IX)          

ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ในเมืองน้ีมีโบสถใ์หญข่อง

เมืองสรา้งข้ึนเม่ือปี 1730, จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดัและสะพานหิน และข้ึน

ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งการศึกษา เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัคาร์ลสตดั ท่ีไดร้ับความสนใจ

จากนักศึกษาทัว่มุมโลก รวมไปถึงนักศึกษาไทยอีกดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4  คารล์สตดั - ออสโล - ย่านเอเคอร ์บรูค - ย่านคารล์โจฮนัเกท -  สวนประติมากรรมวิ

เกลนัด ์- ศาลาว่าการ - Holmenkollen 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู ่“กรุงออสโล” (Oslo) (ระยะทาง 234 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.10 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ ในอดีตครั้งสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยูใ่นอารักขาของ

อาณาจักรเดนมาร์คน้ันนอร์เวย ์เคยยา้ยเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุงทรอนไฮม์                    

เป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทั่งมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโออ่า่  อุดมไปดว้ยประวัติศาสตร์

ยอ้นหลงัถึง 900 ปี และข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองท่ีมีคา่ครองชีพแพงท่ีสุดในโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าทา่น เท่ียวชมเมืองออสโล (Oslo) จากน้ันชม ย่านเอเคอร ์บรูค (Aker Brygge) เคยเป็น

ท่ีตั้งของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในนอร์เวย ์ มีการปรับปรุงเป็นย่านท่ีอยู ่อาศัยท่ีท ันสมยั            

มีบา้นเรือน และรา้นคา้มากมาย เป็นแหลง่รวมผบับาร์ รา้นอาหารเก๋ๆ  คาเฟ่ชิลๆ นอกจากน้ียงัมี

ท ัง้ผบั โรงหนัง โรงละครและหา้งสรรพสินคา้ ไมเ่วน้แมแ้ตร่า้นเสริมสวยนะคะ เรียกไดว้า่เป็นแหลง่

รวมความบนัเทิงยอดนิยมท่ีครบครัน 



 
 

น าทา่น เขา้ชม “สวนประติมากรรมวิเกลนัด”์ VIGELAND  SCULPTURE PARK ท่ีไดร้ับการ

ยกย่องว่า เ ป็นสวนประติมากรรม ท่ี มีขนาดใหญ่ท่ี สุดในโลก  ตั้งอยู ่ในตัว เ มืองหลวง ณ 

สวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของทา่นช่ือ 

"โมโนลิท " (สูง17เมตร) แกะจากสลกัหินแกรนิตเพียงแทง่เดียวใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปี 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าทา่นเดินชมบรรยากาศและถา่ยรูปดา้นหนา้ ศาลาว่าการ (TOWN HALL) แนวอาร์ต

เดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมัย ประดบัไปดว้ย น ้าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งใหดู้

กลมกลืน ใกลก้นัเป็น THE NOBEL PEACE CENTER สถานท่ีๆ มีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท่ี้ไดร้ับ

รางวลัอนัทรงเกียรติ ถดัมาจะเป็นเขตทา่เรืออนัคึกคกัไปดว้ยผูค้นและนักทอ่งเท่ียว ยา่นเอ เคอร์ 

บรูค (AKER BRYGGE) แหลง่กินด่ืมของชาวฮิบฮอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ชม ย่านคารล์โจฮนัเกท (Karl Johan Street) ศูนยก์ลางแฟชั่นและแหลง่ชอ้ปป้ิงช่ือดงัแห่ง

เมืองออสโล สินคา้ของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนักทอ่งเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้  



 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั Scandic Fornebu ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

  กรุณาจดัเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนวนัรุ่งข้ึน เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทางของท่าน 
 

วนัท่ี 5  ออสโล - พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ - เรือส าราญ DFDS  

  น าทา่น เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ ในยุค

ค ริสต์ศตวรรษ ท่ี  9 โดยขุดได ้จากรอบๆ 

ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงั จดัแสดงเก่ียวกบั

เคร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 

1,000 ปีเป็นต านานของชาวไวก้ิง เรือถือเป็น

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิง ใชเ้รือทัง้ใน

เร่ืองของการรบ ท าการคา้ และ ออกส ารวจหา

ดินแดนใหม่ๆ  จนมีค ากลา่ววา่ ถา้ไมมี่เรือไวก้ิง ก็จะไมมี่ยุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของชาวไวก้ิง   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

ไดเ้วลาน าทา่นสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS 

 ออกเดินทางดว้ย เรือส าราญ DFDS สู่ เมืองโคเปนเฮเกน้ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ ภายในเรือ

ส าราญ (หอ้งพกัแบบ Inside) ทา่นจะไดพ้บกบับรรยากาศน่าต่ืนเตน้ นอกจากน้ีทา่นจะไดพ้บกบั

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะไดท้ าใหท้า่นไดร้ับความเพลิดเพลินตลอดเวลาท่ีอยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิเชน่ 

ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี บาร์ ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการด่ืมรา้นสินคา้ปลอด



ภาษีซ่ึงทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไมต่อ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ท่ีทา่นจะไดพ้บเป็น 

สินคา้ท่ีปลอดภาษีเรียบร้อยแลว้ เช่น น ้ าหอมย่ีหอ้ดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey 

Miyake, Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย  

  

ค า่  บริการอาหารค า่แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

  พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ หลงัจากน้ันใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

  กรณุาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

 

วนัท่ี 6  โคเปนเฮเกน้ – พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ – น ้าพุเกฟิออน - ย่านนูฮาวน ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

10.00 น. เรือเทียบทา่ ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์   

  น าทา่นเท่ียวชมเมือง โคเปนเฮเกน้ ตัง้อยูบ่นชอ่ง

แคบระหว่า งทะ เล เห นือและทะ เลบอล ติก                 

เเละดว้ยความท่ีตัง้อยูท่างเหนือก็ท าใหมี้อุณหภูมิท่ี

ต ่าเเละมีบรรยากาศท่ีหนาวเย็นอยา่งมาก เเละเป็น

เมืองท่ีมนตเ์สน่ห์เหมือนคุณหลุดเขา้ไปในเทพ

นิยายเลยทีเดียว เพราะความเกา่เเกข่องอาคาร

บา้นเรือนในเขตเมืองเกา่น้ันตอ้งบอกวา่มีความสวยงาม เเละผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัตวัเมือง

ใหมท่ี่มีความทนัสมยัอยา่งมาก ชม พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ (Amalienborg Palace) เป็น

พระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศเ์ดนมาร์ก ตัง้อยูริ่มน ้าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สรา้งข้ึน

เม่ือกลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศโ์อลเดนบวร์ก  และ

ใชเ้ป็นท่ีพ านักของเหลา่ราชวงศ ์4 ครอบครัว และยงัเปิดเป็นพิพิธภณัฑข์นาดเล็กจดัแสดงงาน

ศิลปะ ภาพเขียน เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับอญัมณี ส่ิงประดิษฐ์อ่ืนๆ และเอกสารทาง

ประวติัศาสตร์ ท่ีมีการเก็บรวบรวมในชว่งเวลา 400 ปี และยงัมีรูปปั้นขนาดใหญข่องพระเจา้ เฟรเด

อริกท่ี 5 ซ่ึงตัง้อยูร่ะหว่างพระราชวงัทัง้ 4 หลงั ชม น ้าพุเกฟิออน (Gefion Springvandet)            

เป็นน ้าพุขนาดใหญรู่ปทรงแปลกตา คลา้ยธาร

น ้าตกท่ีไหลริน ซ่ึงตัง้อยูด่า้นหน้าท่าเรือเมือง

โคเปนเฮเกน มีต านานเล่าว่า ราชินีเกฟิออน

ไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ให ้

กอบกูช้าติบา้นเมือง พระนางจึงใหพ้ระโอรสทัง้ส่ี

ของพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพ่ือชว่ยกนัไถ

พ้ืนดินจนกลายเป็นแผน่ดินเดนมาร์กในปัจจุบนั 



แลว้ชาวเดนนิชก็ไดส้รา้งอนุสาวรียข์องพระนางและพระโอรสทัง้ส่ีพระองคไ์วเ้พ่ือเป็นเกียรติและ

เพ่ือเป็นการระลึกถึง แตส่ถานท่ีแหง่น้ีมนัใหค้วามร่มร่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี  

  ชม ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตทา่เรือ

อ ัน เก่าแก่ของโค เปนเฮเกน ตั้งอ ยู ่ริมฝั่ ง

ตะวนัออกของตวัเมือง ตามประวติัไดก้ล่าวไว ้

ว่า พระเจา้เฟร  เดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่งใหส้รา้ง

ทา่เรือใกล ้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพ่ือใหส้ะดวกงา่ย

ต่อการขนยา้ยสินคา้  และใช เ้ ป็นท่าเ รือ

พาณิชย์ส าหรับ เ รือจากทั่ ว ทุกมุมโลกมา                

เทียบท่า ชม รูปป้ันนางเงือกน้อย (The 

Little Mermaid) เป็นนิยายของคุณ ฮันส์ 

คริสเตียน แอนเดอร์เซน (Hans Christian 

Andersen) ท่ี ดิ ส นี ย ์น า ไ ป ดัด แ ป ล ง เ ป็ น

ภาพยนตร์การ์ตูนครับ รูปปั้นท่ีอยูต่รงชายหาด

น้ีไดร้ับการสั่งใหส้รา้งในปี 1909 โดยลูกชาย

ของผูก้อ่ตัง้เบียร์คาร์ลสเบิร์กหลงัจากดูบลัเลต่ ์

แลว้ประทบัใจ ตอ่มาไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์

อยา่งหน่ึงของเมืองโคเปนเฮเกนไป น าท่าน

เ ดินทางสู่  ถนน สตรอยก์เกท (Stroget 

Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดใน

โลกเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน 

( City Hall of Copenhagen) ค า ว่ า           

“สตรอยกเ์ยท” ไดถู้กตัง้เป็นช่ือเลน่ของถนนคนเดินแหง่น้ี ซ่ึงแปลวา่ การเดินเลน่ โดยใชต้ ัง้แตยุ่ค

ศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนั คือ Frederiksberggade , Nygade , 

Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศให ้

เป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แตปี่ 1962 แตใ่นชว่งแรก เจา้ของกิจการหลายรายไมเ่ห็นดว้ยกบัการปิด

ถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสียตอ่ธุรกิจ แตท่ าใหทุ้กวนัน้ีผูค้นไดเ้ดินอยา่งสนุกและสะดวกสบาย 

ท่ีน่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้นประมาณแสน  คนตอ่วนั เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีคุณภาพ มีตัง้แตสิ่นคา้

ราคาถูกไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก อาทิ หลุยสวิ์ตตอง , ชาแนล , รา้น

นาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิสฯ , พอร์ซเลน เป็นตน้ มีรา้นอาหารมากมาย แถมยงัมีนักดนตรีริม

ทางท่ีมาชว่ยบรรเลงเพลงใหค้วามบนัเทิงระหวา่งเดินเลน่ นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดร้ับการ

ขนานนามจากคนทั่วโลกวา่เป็นเมืองจกัรยาน ประชากรเกินคร่ึงใชจ้กัรยานเป็นพาหนะในการ



เดินทาง เหตุผลส าคญัคือรัฐบาลส่งเสริมใหป้ระชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์ ท่ีสรา้งมลพิษแกส่ิ่งแวดลอ้ม จึงออกแบบผงัเมือง เพ่ือรองรับนักปั่นและคน

เดินเทา้ ใหไ้ดร้ับความสะดวกและปลอดภยัมากท่ีสุด   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

  หลงัจากน้ันใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง เดินทางตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั Hotel Lautrup Park ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 7  Free Day เมืองโคเปนเฮเกน้ - สนามบิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระทอ่งเท่ียว หรือ พกัผอ่น ท่ีเมืองโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมมี่บริการรถโคช้) 

แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

- สวนสนุกทิโวลี (Tivoly) ตัง้อยูใ่จกลางเมืองหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมาร์กเป็นสวน

สนุกท่ีเกา่แกท่ี่สุดในโลกและเป็นท่ีทอ่งเท่ียวชัน้เย่ียมส าหรับครอบครัว และถือเป็นหน่ึงในสวนสนุก

ท่ีเกา่แกท่ี่สุดในโลก เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1843 ไดร้ับความนิยมจากทัง้คนทอ้งถ่ินและนักทอ่งเท่ียว

ท่ีมาเยือนโคเปนเฮเกนเสมอมา ท่ีน่ีมีการจดัแสดงดนตรีสดทุกวนัในหลายเวที และเป็นแหลง่รวม

รา้นอาหารชัน้เลิศของเมืองอีกดว้ย สวน Tivoli รองรับนักทอ่งเท่ียวกวา่ 4 ลา้นคนตอ่ปี  อีกหน่ึง

ประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาดในการข้ึนรถไฟเหาะของสวน Tivoli สัมผสัประสบการณ์อนัน่า

ต่ืนเตน้ เคร่ืองเลน่ของสวน Tivoli มีหลากหลายตัง้แตร่ถไฟเหาะไมแ้ละมา้หมุนแบบดัง้เดิมไป

จนถึงเคร่ืองเลน่แบบคลาสสิกท่ีน ามาดดัแปลงใหมใ่หท้นัสมยั คุณสามารถเดินเลน่รอบสวนขนาด

ใหญ่ 8.5 เฮกตาร์  ท่ีเช่ือมต่อกบัสวนสนุก ในช่วงกลางคืน มีการจดัแสดงแสงจากหลอดไฟ 

100,000 ดวงท่ีประดบัไวต้ามทางเดินและตน้ไม ้สนุกกบัการลอ่งเรือมงักรบนทะเลสาบกลางสวน

สนุก หรือน่ังทานอาหารในบาร์และรา้นอาหารริมน ้า ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัท ั่วโลกและข้ึนช่ือเร่ืองการน า

อาหารนอร์ดิกดัง้เดิมมาปรับเปล่ียนใหม ่

- อิสระเลือกชมความสวยงามโดยรอบของเมืองโคเปนเฮเกน 

- อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพ่ือสะดวกแกก่ารเดินทางทอ่งเท่ียว ** 

19.00 น. น าทา่นเดินทางจากโรงแรมท่ีพกัสูส่นามบินเพ่ือท าการเช็คอิน 

22.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 164 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
 



วนัท่ี 8  สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเท่ียวบิน                    

QR 832 

17.45 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรม

ทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 
 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินการ์ตาร์ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกัระดบั 3 ดาว , 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ใน

กรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

✓ คา่เรือส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบ INSIDE ตอ่ทา่น (ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการอพัเกรดเป็น Window Side จา่ย

เพ่ิม 2000 บาทตอ่ทา่น) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓   หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (กรณีกรุป๊ส่วนตวั) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน (ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

แกไ้ขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท ต่อท่าน ช าระพรอ้มเงินมดัจ า(สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)  

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 16 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป 

 ค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

 

 



การช าระเงิน  

• ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง 

• ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

• หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด. 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

• บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

• ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่

น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

 

 

 

 



เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ (นอรเ์วย)์ 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ  

ณ ศนูยร์บัค ารอ้งย่ืนวีซ่า ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย  

(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรด

สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 

 

1.  หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่

เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ ตอ้งมีหนา้

เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด 

2.  รปูถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน 

และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปล

เป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 18 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา 

     - หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง

ไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดัพรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)     

      - กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้

อ  านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว ส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทั ท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือน

ในปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ 

“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

-  กรณีท่ีเ ป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเ บียนการค้าและหนัง สือรับรอง ท่ีค ัดไว ้ไม่เ กิน 3 เ ดือน                           

พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ , จดหมายช้ีแจงเกษียณอายุภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุช ัน้ปีท่ีศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นแมค่า้ ท าธุรกิจส่วนตวั ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

 

 



6. หลกัฐานการเงิน  

    6.1 กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง STATEMENT บญัชีออมทรัพย ์ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน 

รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอนกอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไมเ่กิน 30 วนั 

กอ่นวนัย่ืนวีซา่ , หนังสือรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกด ช่ือ-สกุล ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอร์ต มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร) 

    6.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ตอ้งท า BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออกจาก

ธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร)ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออก

คา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดินทาง) 

ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 

3 วนั หลงัจากธนาคารออกให้ ตอ้งท าหนังสือรบัรองค่าใชจ่้ายท่ีมีการช้ีแจงความสมัพนัธอี์กหน่ึงฉบบั 

(Sponsor Letter) **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

7.  กรณี ท่ี เ ป็นนักเ รียน นักศึกษา จะต ้องมีหนัง สือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง )  เท่านั้น                            

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

8.  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่

ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือใน

การเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก

และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่ว

เชน่กนั 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ

ของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

10.  เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

11.  การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอน

การย่ืนวีซา่ได ้

 

ในการจองคิวย่ืนวีซา่ไมส่ามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิว

ทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการเล่ือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยูก่บัศูนยร์ับย่ืน) 

  

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน และทางบริษัทไมมี่นโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 



แบบฟอรม์ยืน่วีซ่าประเทศเชงเกน้ (นอรเ์วย)์ 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………......... 

นามสกุล[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….... 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………….... 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..... 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั……………………………………………….……........... 

ท่ีอยูป่ัจจุบนัที่สามารถติดตอ่ได ้ 

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

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

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………....... 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู ่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………….................................…………………................... 

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท  างานหรือสถานศึกษา........................................................................................................ ............................ 

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

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................. ........................................ 

โทรศพัทท่ี์ท  างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... ............ 

รายไดต้อ่เดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน............................................. 

แหลง่ท่ีมา............................................................................................................................................................... 

สถานภาพ  โสด   แตง่งาน  แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)  หมา้ย  หยา่ 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา................................................................................................................ ................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................ ........ 

จ านวนพ่ีนอ้ง...................................................................... 

1...................................................................................... 2.................................... ............................................ 

3...................................................................................... 4................................................................................ 

 

ช่ือ-นามสกุล  คูส่มรส ........................................................................................................................................ 

วนัเกิด คูส่มรส.............................................................................................................. .......................................... 



จงัหวดัท่ีเกิดของคูส่มรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส.............................................................. 

วนัที่ จดทะเบียน..............................................................วนัที่หยา่............................................................................. 

จ านวนบุตร...................................................................... 

1...................................................................................... 2......... ....................................................................... 

3...................................................................................... 4.................................... ............................................ 

 

วีซา่เชงเกน้ที่ เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที่ ..........................................ถึงวนัที่ .............................................. ............................... 

 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

ไมเ่คย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่  หากทราบ)................................................................................................ ..................... 

 

ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................................ 

 

ความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซา่เอง      

มีผูอ่ื้นออกให ้ โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................................................................................ 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆ 

ท ัง้ส้ินท ัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


