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ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ | รถไฟสายโรแมนติกฟลมั | กรุงออสโล 

ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอรด์ | ถ่ายรูปกบัเงือกนอ้ย | ลอ่งเรือส  าราญ DFDS  
 
  

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 

สวีเดน –นอรเ์วย ์– เดนมารก์ 10 วัน 7 คืน 

 

 
เดนิทาง มีนาคม – มิถนุายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง  65,900.- 
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วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ   

22.00 น. 

 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ – ดไูบ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ 

01.05 น. ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 385 

** คณะเดินทางวนัท่ี 03-12 เม.ย.63 / 10-19 เม.ย.63 / 22 เม.ย.-01 พ.ค.63 / 04-13 พ.ค.63 และ 20-29 

พ.ค.63  ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ  เวลา 04.45 น. ** 

** คณะเดินทางวนัท่ี 01-10 มิ.ย.63 และ 16-25 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ  เวลา 

04.45 น. ** 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

08.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงสต็อกโฮลม์ โดยสายการบินการเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 157 

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

13.10 น. ** 

12.15 น. 

 

ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศ

สวีเดน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ช ัว่โมงในวนัท่ี 08 มีนาคม 2563) น า

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – สตอ็กโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา – ศาลาวา่การกรุงสตอ็กโฮลม์ 

วนัท่ี 3. สตอ็กโฮลม์ – คารล์สตทั – ออสโล 

วนัท่ี 4. ออสโล – เกียรโ์ล – เบอรเ์กน 

วนัท่ี 5. เบอรเ์กน – ท่าเรือเก่า – อลุวิค 

วนัท่ี 6. อลุวิค – เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนติกฟลมั – ไมดรลั –  ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอรด์ – เมืองกอล 

วนัท่ี 7. เมืองกอล – กรุงออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ลอ่งเรือ DFDS      

วนัท่ี 8. โคเปนเฮเกน –  ลิตเติล้เมอรเ์มด – น า้พแุห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 
วนัท่ี 9. ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบิน – ดไูบ    
วนัท่ี 10. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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ทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าทา่นชมกรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญแ่สนสวย

ของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดร้ับขนานนามวา่ ราชินีแห่ง

ทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญน่อ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลา

เร็น (Lake Malaren) ท  าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงาม

แปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยูบ่นพ้ืนน ้า มีสถานท่ีส าคญั อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภณัฑใ์นยุคกลาง, 

มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปล่ียนการ์ดทหารดา้นหนา้ของลานจตุัรัสกวา้ง เป็นตน้ จากนั้นน า

ทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถ

รักษาช้ินสว่นเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันับรอ้ยช้ิน เรือวาซา

เป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไป

ดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือล าน้ี  9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีดึงดูด

นักทอ่งเท่ียวไดม้ากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย และจากนั้นน าทา่นเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อก

โฮล์ม (City Hall) ซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg 

สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 

ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) น าทา่นชมบริเวณเมือง

เก่ากมัลาสตนั อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรูปท่ีระลึก (กรณีพิพิธภณัฑเ์รือวาซา ไม่

สามารถเขา้ชมได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินท่านละ 500 บาท)  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม SCANDIC TALK หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3 สต็อกโฮลม์ – คารล์สตทั – ออสโล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคารล์สตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูร่ะหวา่งเมืองสต็อกโฮลม์ ของ

ประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญน้ี่ สรา้งเมืองโดย

กษตัริยค์ารล์ท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถ์

ใหญข่องเมือง สรา้งขึ้นเม่ือปี 1730, จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีคา่ครองชีพสูงท่ีสุดในโลก

แทนท่ีโตเกียว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอร์ด ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาติท่ี

แปลกใหม ่ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม RADISSON BLU OSLO ALNA หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4 ออสโล – เกียรโ์ล – เบอรเ์กน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเกียรโ์ล (Geilo) เมืองแหง่สกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแหง่กลาเซียร์ท่ีมี

ช่ือเสียงของนอร์เวย ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองเบอรเ์กน (Bergen) เมืองเบอร์เกน้เมืองในฝนัท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองทา่ท่ีส าคญั

ของนอร์เวยม์าตัง้แตค่ริสศตวรรษท่ี 13 เมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทา่เรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม SCANDIC NEPTUN หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 5 เบอรเ์กน – ท่าเรือเก่า – อุลวิค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินเล่นท่าเรือเก่าของเมืองเบอรเ์กน (Bryggen) ท่ีไดร้ับการขึ้นทะเบียนโดยยเูนสโก (UNESCO's 
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World Heritage) ใหเ้ป็นมรดกโลก มีอาคารไมแ้บบโบราณจ านวน 58 หลงั เป็นสถานท่ีท่ีหลงเหลือจากหน่ึงใน

ทา่เรือการคา้ขนาดใหญท่ี่เกา่แกท่ี่สุดของยุโรปเหนือ ทา่เรือของ Bergen กอ่ตัง้ขึ้นเม่ือประมาณ พ.ศ. 1643-

1652 โดย King Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขุนนางชาวนอร์เวยท่ี์ถือสิทธิผูกขาดการคา้ปลา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่เมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆตัง้อยูริ่มฮาร์ดแดงเกอร์ฟยอร์ดอนังดงาม 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม PARK VOSSEVANGEN หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 6 
อุลวิค – เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนติกฟลมั – ไมดรลั –   

ล่องเรือชมความงามของซองฟยอรด์ – เมืองกอล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองฟลมั ใหท้า่นสมัผสัประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลมั-ไมดรลั (The World 

famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World นับเป็นเสน้ทาง

รถไฟสายท่ีโรแมนติกท่ีสุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท่ี์เจาะทะลุภูเขา ผา่นทะเลสาบ แมน่ ้า และน ้าตกเหนือคณา

นับท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุง่สู่สถานีไมดรลั (Myrdal) ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก 

ตัง้อยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ท่ีทา่นจะ

ไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศใหท้า่นล่องเรือชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุง่หนา้สูเ่มืองกุดวาน

เกน้ (Gudvangen) ซ่ึงฟยอร์ดน้ีนอกจากจะไดร้ับการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดร้ับการขนานนามวา่

เป็นฟยอร์ดท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ชว่งท่ีไดร้ับการยกยอ่ง
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วา่สวยท่ีสุดคือ NARROW FJORD ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชนัอนัเขียวขจี ธารน ้าตกนับร้อย

สาย ส าหรับฟยอร์ดน้ันนับวา่เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของแผน่ธารน ้าแข็งในยุค

น ้าแข็งเม่ือหลายลา้นปีกอ่น ในโลกน้ีมีไมก่ี่ประเทศท่ีมีฟยอร์ด แตฟ่ยอร์ดท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดในโลกคือฟยอร์ดใน

ประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงชอ่งฟยอร์ดแห่งน้ีไดช่ื้อวา่สวยติดอนัดบัโลกเชน่กนั   จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองกอล 

(Gol) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม STOREFJELL RESORT หรือเทียบเท่า 

(เพ่ือความสะดวกของทา่น กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถดัไป) 

 

วนัท่ี 7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ล่องเรือ DFDS      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เพ่ือชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ

ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให ้

คนรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของ

ทา่นช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแทง่เดียว จากนั้นอิสระใหท้า่นเลือกซ้ือของฝาก 

และชอ้ปป้ิง ณ บริเวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีมีชีวิตชีวา และ มี

ช่ือเสียงท่ีสุดแหง่หน่ึงของออสโล มีท ัง้รา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยูบ่นถนนเสน้น้ี ใหเ้วลาทา่นได ้อิสระเลือก

ซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 กรณีถา้ยงัพอมีเวลาเหลือกอ่นไปทา่เรือจะน าทา่นถ่ายรปูกบัศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่ริเวณริมแมน่ ้า ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงาม

ริมออสโลฟยอร์ด อีกท ัง้โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่ง

ของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรับผงัการจราจรของชายฝั่งดา้นตวัเมืองออสโล จากนั้นน าทา่น

เดินทางสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้

ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความ

สะดวกของทา่น) 
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16.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

ท่ีพกั พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)   (ในกรณีท่ี

หอ้งพกั Sea view cabin มีจ านวนหอ้งท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืน

ค่าใชจ้่ายใหท่้านล่ะ 700 บาท) 

 

วนัท่ี 8 
โคเปนเฮเกน –  ลิตเต้ิลเมอรเ์มด – น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน –  

พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท ่านเท่ียวชมเมือง

โคเปนเฮเกน แวะถ่ายรปูคู่กบัเงือกนอ้ย (Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นยา่นทา่เรือขนาด

ใหญท่ี่มีเรือสินคา้และเรือส าราญเทียบทา่อยู ่ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต านานเลา่

ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คน

ใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินข้ึนมาจากใตน้ ้า ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวนัน้ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย 

น าเท่ียวชมพระราชวงัอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกท่ีประทบัในฤดูหนาวของ

ราชวงศแ์ห่งเดนมาร์กนับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุก

วนัตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี จากนั้นใหอิ้สระทา่นชมบริเวณจตุัรสัซิต้ีฮอลล ์(City 

Hall) จุดถา่ยรูปสวยงามประจ าเมือง และทา่นจะสามารถสมัผสับรรยากาศครึกคร้ืนของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิง

สินคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวท่ีสุดในโลก เร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุด
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ท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, 

Tommy Hilfiger, Hermè s, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค า่ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั 

 

เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม ZLEEP COPENHAGEN หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 9 ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบิน – ดไูบ    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสรา้งขึ้น

ในสมยัศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมยัพระเจา้คริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของ

ภายนอกแลว้ภายในปราสามแหง่น้ียงัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณข์องราชวงศเ์ดน

มาร์คตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย 

 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพ่ือใหท้า่นมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา

ในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

14.20 น. 

ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 152 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 03 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 15.35 น. และถึงดูไบ  เวลา 23.55 

น. ** 

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

วนัท่ี 10 ดไูบ – กรุงเทพฯ 

จ03.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 376 

 

** คณะเดินทางวนัท่ี 03-12 เม.ย.63 / 22 เม.ย.-01 พ.ค.63 / 04-13 พ.ค.63 และ 20-29 พ.ค.63 ออก

เดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ  เวลา 12.50 น. ** 

** คณะเดินทางวนัท่ี 01-10 มิ.ย.63 และ 16-25 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 

13.15 น. **  

** คณะเดินทางวนัท่ี 10-19 เม.ย. 63 ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี EK384 ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 12.15 น. ** 

12.35 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพียง 

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE  

สวีเดน –นอรเ์วย ์– เดนมารก์ 10 วนั 7 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

02 – 11 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 47,600.- 12,900.- 

16 – 25 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 47,600.- 12,900.- 

03 – 12 เม.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 54,600.- 12,900.- 

10 – 19 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 53,600.- 12,900.- 

22 เม.ย.-01 พ.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 54,600.- 12,900.- 

04 – 13 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 

20 – 29 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 

01 – 10 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 

16 – 25 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 51,600.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เง่ือนไขการใหบ้ริการ  

1.        ช  าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้ับเงินมดัจ าแลว้เทา่นั้น 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท  าการจองคิวย่ืนวีซา่

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดย

อตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้ับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่น

ออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ 

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะ

และย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอ่นการจองไดจ้าก

ทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทวัร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้ 
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 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท  าหนังสือเดินทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

คา่น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  คา่รักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็น

ตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินพรอ้มเงินมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน

เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทิปพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยูโร) 

7. คา่ทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยูโร) 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยให ้

การพิจารณา ของสถานทูตงา่ยข้ึน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจง้

ใหท้างบริษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวี

ซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้ 
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3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ทา่นั้น 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 

6 เดือน   

5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่เกา่ ใหก้บั

ทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ 

และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

6. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนั่ งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000-

5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่ง

นอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่ งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสาย

การบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้ มีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปกอ่นการเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก  าหนดไว ้(30ทา่นขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้

คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดั

จ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ า

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่

ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพบั

เสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต

และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะ

แตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

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

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

                                                                      

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได้ ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้เด ินทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน 

กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 
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พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.1.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้่ายให ้ ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศนอรเ์วย ์

กรณุำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำองักฤษ 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้่านก่อนและไม่สามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นส่งตามมาทีห่ลงัจะตอ้ง

ตรงกบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 
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ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. 

นามสกลุเดิม(กรณีเคยเปลี่ยน ช่ือ – สกุล) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด............................................................สถานที่เกิด...................................... ..................... 

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

วนัที่ออกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัที่หมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาที่เสียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกิดของเขา * 

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

ใส่วนัเดือนปีที่สมรส (กรอกทุกกรณีแม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วนัเดือนปีที่หย่า............................................................................................................................. ............. 

ใส่วนัเดือนปีที่คู่สมรสเสียชีวติ .......................................................................................................................  

ที่อยู่ของท่านที่สามารถตดิต่อได้...................................................................................................................... 

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

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

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

อาชีพ*    เจ้าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   
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 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

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

ต าแหน่ง..................................................................................................................  

ที่อยู่ที่ท างาน*............................................................................................................................................ ..... 

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

โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อีเมล์ (ส านักงาน).............................................................  อีเมล์ส่วนตวั ........................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมีวซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ที่ได้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัที่สแกนลายนิ้วมือ  ตอนย่ืนวซ่ีา *............................................................................................................. 

 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน  

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