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 น ำทำ่นบนิสูก่รงุสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน ทอ่งเทีย่วสแกนดเินเวยี 3 เมอืงหลวง 

 ชมศำลำวำ่กำรกรงุสต็อคโฮลม์ (City Hall) สถานทีเ่ลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรำงวลัโนเบล  

(Nobel Prize) 

 เปลีย่นประสบการณ์การเดนิทางดว้ยรถไฟสำยโรแมนตกิ Flamsbana  

 สมัผสับรรยำกำศลอ่งเรอืชมควำมงำมของซองฟยอรด์ (Sognefjord) 

 น ัง่รถรำงไฟฟ้ำ Floibanen เพือ่ไปชมทวิทศันอ์นังดงำมบนยอดเขำฟลอเยน  

(Mount Floyen) 

***ลอ่งเรอืส ำรำญ DFDS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) 

Scandinavia 3 Capitals : Flamsbana  

   สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมำรค์       

10 วนั 7 คนื 
โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

  เร ิม่เพยีง 75,900.- 
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        ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                           
 

วนัที ่   26 ก.ค.-4 ส.ค. 61 75,900.- 

วนัที ่   10-19 ส.ค., 29 ส.ค.-7 ก.ย. 61 75,900.- 

วนัที ่   12-21 ก.ย., 26 ก.ย.-5 ต.ค. 61 75,900.- 

วนัที ่   2-11, 10-19, 19-28 ต.ค., 30 ต.ค.-8 พ.ย. 61  75,900.- 

 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 
 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ดไูบ – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - ศาลาวา่

การกรงุสต็อคโฮลม์ 
✈ ✈ O QUALITY GLOBE   

3 สต็อคโฮลม์ – คาลสตัท – ออสโล O O O QUALITY 33 HOTEL 

4 ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอรเ์กน้   O O O SCANDIC BERGEN CITY 

5 เบอรเ์กน้ – รถรางไฟฟ้าชมววิ - อลุวคิ O O O BRAKANES HOTEL 

6 
อลุวคิ -  เมอืงฟลัม - รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม -ไมดรัล –  

ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ - เมอืงกอล 
O O O PERS HOTEL 

7 
เมอืงกอล - กรงุออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์–  

พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – ลอ่งเรอื DFDS 
O O O 

DFDS SCANDINAVIAN 
SEAWAYS 

8 
โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – น ้าพแุหง่ราชนิเีกฟิออน – 

พระราชวังอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 
O O X FIRST COPENHAGEN 

9 ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ – ดไูบ    O ✈ ✈  

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ   ✈ ✈  ✈  

 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ  

22.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคำนเ์ตอร ์T สำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวก 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     กรงุเทพฯ – ดไูบ – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวำซำ –   

                                             ศำลำวำ่กำรกรงุสต็อคโฮลม์ 

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

***คณะเดนิทำงวนัที ่12-21 ก.ย. และ 19-28 ต.ค. 61 ออกเดนิทำงโดย
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เทีย่วบนิ EK 371 เวลำ 02.25 น. และถงึดไูบ เวลำ 05.35 น.*** 

***คณะเดนิทำงวนัที ่30 ต.ค.-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิ  

EK 385 เวลำ 01.05 น. และถงึดไูบ เวลำ 05.00 น.*** 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

08.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน เทีย่วบนิที ่EK 157 

***คณะเดนิทำงต ัง้แต่ วนัที ่12 ก.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงโดย

เทีย่วบนิ EK 157 เวลำ 08.40 น. และถงึเมอืงสต็อกโฮลม์  

เวลำ 13.10 น.*** 

***คณะเดนิทำงวนัที ่30 ต.ค.-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิ  

EK 157 เวลำ 08.10 น. และถงึเมอืงสต็อกโฮลม์ เวลำ 11.55 น.*** 

 

12.45 น. ถงึทำ่อำกำศยำนสตอกโฮลม์-อำลนัดำ (Stockholm-Arlanda Airport) 

เมอืงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง 

และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตุลาคม 2561)  น าท่านผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านชมกรุงสตอกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวง

ใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทีส่ดุใน

สแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะ

ใหญน่อ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 

(Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก     

กรุงสตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพื้นน ้า มี

สถานทีส่ าคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา, พพิธิภัณฑใ์นยคุกลาง, มหาวหิารแห่งเมอืง,

พระราชวังหลวงและพธิเีปลีย่นการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ 

จากนัน้น าท่านเขำ้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวำซำ (Vasa Museum) เป็นเรอืทีถู่กกู ้

ข ึน้มาในศตวรรษที ่17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 

เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็น

ทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่

ในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เกี่ยวขอ้งกับเรือล านี้  9 

นทิรรศการ ยงัมภีาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซา  พพิธิภณัฑแ์หง่นีด้งึดูดนักท่องเทีย่ว

ไดม้ากทีสุ่ด ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวีย และจากนัน้น าท่านชม ศำลำ

วำ่กำรกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้น

กอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่

10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (Nobel 

Prize) น าทา่นชมบรเิวณเมอืงเกำ่กมัลำสตนั อนัเป็นบรเิวณทีต่ัง้ของพระราชวัง

หลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทีร่ะลกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  QUALITY GLOBE  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   สต็อคโฮลม์ – คำลสตทั – ออสโล 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคำลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบ

อยูร่ะหวา่งเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สรา้งเมืองโดยกษัตรยิ์คาร์ลที่ 9 

(Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad 

ทีน่ี่มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมอืง, ศาลากลาง

ประจ าจังหวัด และสะพานหนิ 

 

ระยะทาง 309 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บำ่ย ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมอืง

หลวงทีม่คี่าครองชพีสงูทีสุ่ดในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือ

ของอา่วฟยอรด์ ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม ่ซึง่

เป็นธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ 

ระยะทาง 219 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม QUALITY 33 HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอรเ์กน้  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุบ

เขา และดนิแดนแหง่กลาเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วยล์ 

ระยะทาง 210 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร พืน้เมอืง  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบอรเ์กน้ (Bergen) เมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันที ่

แสนน่ารัก เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญของนอรเ์วยม์าตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13 เมอืงนี้

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรอืทีย่าวถงึ 10 กโิลเมตร 

ระยะทาง 244 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SCANDIC BERGEN CITY หรอืเทยีบเทำ่ 



ARN-EK001     หนา้ 5 จาก 18 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง เบอรเ์กน้ – รถรำงไฟฟ้ำชมววิ – อลุวคิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ชมอาคารไมห้นา้อ่าว  Bryggen ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ จากองคก์ารยเูนสโกให ้

เป็นมรดกโลก และปัจจบุนัไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดยี ิง่ แลว้น าทา่นไปยงั

สถานี Floibanen เพื่อใหท้่านไดส้ัมผัส ประสบการณ์ใหม่  โดยน ัง่รถรำง

ไฟฟ้ำ Floibanen เพื่อไปชมทวิทศันอ์นังดงำมบนยอดเขำฟลอเยน 

(Mount Floyen) ซึง่สงูถงึ 320 เมตร จากระดับน ้าทะเล  ท่านจะไดช้มความ

งามของกรุงเบอรเ์กน้ ทีต่ัง้อยูบ่นปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ซึง่เป็นปลายทางเสน้ทาง

สายฟยอรด์อนังดงามทีส่ดุ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บำ่ย 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลุวคิ (Ulvik) เมอืงเล็กๆตัง้อยูร่มิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์

อนังดงาม 

ระยะทาง 142 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BRAKANES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง   อลุวคิ – เมอืงฟลมั – รถไฟสำยโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั –    

                                            ลอ่งเรอืชมควำมงำมของซองฟยอรด์ – เมอืงกอล 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฟลมั ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟสำยโรแมน

ตกิฟลมั-ไมดรลั (The World famous flam-banen) Flamsbana – 

The Most Beautiful Train  Journey in The World นับเป็นเสน้ทาง

รถไฟสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ  ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่าน

ทะเลสาบ แมน่ ้า และน ้าตกเหนือคณานับทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภูเขา 

มุง่สูส่ถำนไีมดรลั (Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยูบ่นความ

สงู 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทีม่ภีมูทิัศน์งดงามสดุ

สายตา ทีท่า่นจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิจากการละลาย

ของธารน ้าแข็งปกคลมุเหนอืพืน้ดนิ 

ระยะทาง 103 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
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บำ่ย จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศใหท้่านล่องเรือชมควำมงำมของซองฟยอรด์ 

(Sognefjord) มุ่งหนา้สู่เมอืงกุดวำนเกน้ (Gudvangen) ซึง่ฟยอร์ดนี้

นอกจากจะไดรั้บการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยังไดรั้บการขนานนามว่าเป็นฟ

ยอรด์ทีย่าวและลกึทีส่ดุในโลก (The longest and deepest fjord in the 

world) ชว่งทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่สวยทีส่ดุคอื NARROW FJORD ระหวา่งทาง

เพลดิเพลนิกับภูผาสูงชันอันเขยีวขจี ธารน ้าตกนับรอ้ยสาย ส าหรับฟยอร์ดนั้น

นับวา่เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการกดัเซาะของแผน่ธารน ้าแข็ง

ในยคุน ้าแข็งเมือ่หลายลา้นปีกอ่น ในโลกนีม้ไีมก่ีป่ระเทศทีม่ฟียอรด์ แต่ฟยอรด์ที่

ไดช้ือ่วา่สวยทีส่ดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึง่ชอ่งฟยอรด์แหง่นีไ้ดช้ ือ่

วา่สวยตดิอนัดับโลกเชน่กนั  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกอล (Gol) 

ระยะทาง 159 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PERS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ควำมสะดวกของทำ่น กรณุำเตรยีมกระเป๋ำส ำหรบัคำ้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง         เมอืงกอล – กรงุออสโล – อทุยำนฟรอกเนอร ์-  

                                             พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบรำณ – ลอ่งเรอื DFDS      

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยำนฟรอกเนอร ์(Frognor 

Sculoture Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กุสตาฟ วกิเก

แลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่น

หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็นทีต่ัง้ของรูป

แกะสลักชิน้โบว์แดงของท่านชือ่ "โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิสลัก

แกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

ระยะทาง 170 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบรำณ จัดแสดงเกีย่วกับเรอืไวกิง้ที่

สรา้งจากไม ้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด 

นอกจากนีย้งัจัดแสดงเกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติประจ าวันทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 

ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้

ในเรือ่งของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคี ากลา่ววา่ถา้ไม่

มเีรอืไวกิง้ก็จะไมม่ยีคุทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุ 
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15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส ำรำญ DFDS (Scandinavian 

Seaway) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง 

Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณำเตรยีมกระเป๋ำส ำหรบัคำ้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่

ควำมสะดวกของทำ่น) 

 

16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)  ประเทศเดนมำร์ก 

(Denmark) 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

 พักคา้งคนืบนเรอืส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ 

SEA VIEW) 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง       โคเปนเฮเกน –  ลติเต ิล้เมอรเ์มด – น ำ้พแุหง่รำชนิเีกฟิออน -   

                                             พระรำชวงัอมำเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินทางถึงก รุ งโคเปนเฮ เกน  (Copenhagen)  ประ เทศเดนมำร์ก 

(Denmark) น าท่านเที่ยวชมเมอืงโคเปนเฮเกน แวะถ่ำยรูปคูก่บัเงอืกนอ้ย

(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ันเป็นยา่นท่าเรอืขนาดใหญ่ทีม่ี

เรือสนิคา้และเรือส าราญเทียบท่าอยู่ ชมน ำ้พุแห่งรำชนิเีกฟิออน (Gefion 

Fountain)  มตี านานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนาง

กอบกูช้าต ิโดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถ

พืน้ดนิขึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวันนี้ 

ระยะทาง 29 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย น าเทีย่วชมพระราชวังอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที่

ประทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์นับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบ

สไตลร็์อคโคโค ่และจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทกุวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จ

พระราชนินีาถเสด็จประทับอยูท่ีน่ี ่จากนัน้ใหอ้สิระทา่นชมบรเิวณจัตรัุสซติีฮ้อลล ์

(City Hall) จดุถา่ยรปูสวยงามประจ าเมอืง และทา่นจะสามารถสมัผัสบรรยากาศ

ครกึครืน้ของใจกลางเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) 

ถนนชอ้ปป้ิง ทีย่าวทีส่ดุในโลก เริม่จากศาลาวา่การเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens 

Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง อาท ิ Louis Vuitton, Emporio Armani, 

Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 
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ค ำ่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง       ปรำสำทโรเซนบอรก์ –  สนำมบนิ – ดไูบ    

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชมควำมงำมของภำยนอกของปรำสำทโรเซนบอรก์ (Rosenborg 

Castle) เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่17 ในศลิปะแบบเรอเนส

ซองส ์หรอืสรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 นอกจากความงามของภายนอก

แลว้ภายในปราสามแห่งนี้ ยั ง เ ป็นที่ เก็ บ เครื่อง เพชร มหามงกุฎ  และ

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัอกีดว้ย 

 

11.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่สนำมบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท า คนืภำษ ี(Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

15.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 152 

***คณะเดนิทำงวนัที ่30 ต.ค.-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิ  

EK 152 เวลำ 14.00 น. และถงึดไูบ เวลำ 23.45 น.*** 

 

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่บิของกำรเดนิทำง       ดไูบ – กรงุเทพฯ   

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่EK 376 

***คณะเดนิทำงวนัที ่19-28 ต.ค. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิ  

EK 376 เวลำ 03.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลำ 12.35 น.*** 

***คณะเดนิทำงวนัที ่30 ต.ค.-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิ  

EK 376 เวลำ 03.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลำ 12.35 น.*** 

 

13.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 
 

โปรแกรม : Scandinavia 3 Capitals : Flamsbana  

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมำรค์ 10 วนั 7 คนื โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK)    

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:           26 ก.ค.-4 ส.ค. 61  

10-19 ส.ค., 29 ส.ค.-7 ก.ย. 61  

12-21 ก.ย., 26 ก.ย.-5 ต.ค. 61  

2-11, 10-19, 19-28 ต.ค., 30 ต.ค.-8 พ.ย. 61    

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่

พกั) 
75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 15,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้ 

โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศนอรเ์วย ์(จ ำนวน 3,500 บำท ช ำระพรอ้มเงนิมดัจ ำ) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังำนขบัรถ  (17 ยโูร) 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคำ่วซีำ่ประเทศนอรเ์วย ์

(จ ำนวน  3,500 บำท ช ำระพรอ้มเงนิมดัจ ำ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
100,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
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7. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  

(โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำ

แลว้เทำ่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขกำรจอง 
 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่ หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหต ุ

จ ำเป็นทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบำงโรงแรมอำจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้ทำงบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15วนัท ำกำร 

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

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  
และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำง

ออกมำได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี  

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ีเพรำะ

กำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำงสถำนทูต

อำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์

ตำ่งชำตดิว้ย*** 

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

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  

     3.1.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี
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อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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***กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่

เทำ่น ัน้ 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่ำประเทศนอรเ์วย ์

กรณุำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำองักฤษ 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 

นามสกลุเดิม(กรณเีคยเปลีย่น ช่ือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทีเ่กดิ...................................... ..................... 

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

วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)     

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่วนัเดือนปีทีส่มรส วนัหย่า หรือ วนัทีคู่่สมรสเสียชีวติและระบุสถานะ * .................................................... 

ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาทีเ่สียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้.................................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณย์ี............................... 

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

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 
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ต าแหน่ง.................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน*................................................................................................................................................. 

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

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

อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

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

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทบั ตม. ทีไ่ด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัทีส่แกนลายนิว้มือ  ตอนย่ืนวซ่ีา *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทีมี่สายเลอืดเดียวกนั  

ท่านใดออก (ช่ือ-นามสกลุ).......................................................................................................................... 

 
 

 

 

 


