
 

 BW..นอรเ์วย ์ฟยอรด์ สวเีดน 8D5N  (TG)  PAGE 1 
 

 

 

BW...นอรเ์วย ์สวเีดน 8 วนั 5 คนื 
 

ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ – น ัง่รถไฟสายโรแมนตคิ  
เทีย่ว... เมอืงสวเีดน 

 
 

 ฟยอรด์ >> ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด (Sognefjord) ที่สวยงามที่สดุในนอร์เวย ์ 

 รถไฟสายโรแมนติก >> เส้นทางที่ได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สดุสายหน่ึงในทวีปยุโรป  

 

ออสโล – ลานกระโดดสกี – อทุยานฟรอกเนอร ์ 

พิพิธภฑัณเ์รอืไวกิ้ง – คารล์โจฮนัเกท 

เกโล ่- ก ูด๊วาเกน้ - ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ 

ฟลมั - รถไฟสายโรแมนติก - ไมรด์าล - คารส์ตทั 

กรงุสตอกโฮลม์ – กมัลาสตาน - เนินเขาถนน FJALLGATAN 

พิพิธภนัฑเ์รอืวาซา ถนนชอ้ปป้ิง DROTTNINGGATAN – หา้ง NK 
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ก ำหนดวนัเดินทำง  

8 - 15 // 22 - 29 พฤศจกิำยน 2561  

29 พฤศจกิำยน-6 ธนัวำคม 2561 (วนัพอ่) 

 
 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง   (1)   กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(ทางเขา้ประต ู2)  เคานเ์ตอร ์D  สายการบนิไทย  

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

DAY ITINERARY 8วนั/5คืน (มีรถโคช้บริกำรทกุวนั) 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 สนามบินสุวรณภูม ิ– ออสโล(นอรเ์วย)์ / (TG954 00.20-06.50น.)     

2 
ออสโล (นอรเ์วย)์-ลานกระโดดสก-ีอุทยานฟรอกเนอร ์   

พิพิธภฑัณเ์รือไวกิ้ ง – คารล์โจฮนัเกท- เมืองเกโล่ 
   GEILO 

3 
เกโล่ - กูด๊วาเกน้ ล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์ – ฟลมั  

รถไฟสายโรแมนติก สู่..ไมรด์าล -  เกโล่ 

   GEILO 

4 เกโล่ – ออสโล – คารส์ตทั    KARLSTAD 

5 คารส์ตทั –  กรุงสตอกโฮลม์ – กมัลาสตาน    STOCKHOLM 

6 
กรุงสตอกโฮลม์ – เนินเขาถนน FJALLGATAN – พิพิธภนัฑเ์รือวาซา 

ถนนชอ้ปป้ิง DROTTNINGGATAN – หา้ง NK 
   STOCKHOLM 

7 สตอกโฮลม์– สนามบินสตอกโฮลม์ (TG961 13.30-05.45+1 น.)     

8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)      

 

ไมร่วมคา่วซี่าสวเีดน 3,300 บาท/ทา่น 
และคา่ทปิ 1,800 บาท/ทา่น 

 

59,900 บาท 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   (2)   กรงุเทพฯ – ออสโล (นอรเ์วย)์-ลานกระโดดสก-ีอทุยานฟรอกเนอร ์   

                                                            พพิธิภฑัณ์เรอืไวกิง้ –คารล์โจฮนัเกท- เมอืงเกโล ่

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG954  

06.50 น. (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) เดนิทางถงึ กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่ง

นอร์เวย ์เมืองสวยในเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของ

ยโุรปเหนอื ทีม่บีรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยที่

มอียูม่ากมาย หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย

แลว้ น าท่านชม “กรุงออสโล” เมอืงหลวงของประเทศ

นอรเ์วยใ์น 

 

 อดตี ครัง้สมยัทีน่อรเ์วยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจักรเดนมารค์นัน้นอรเ์วยเ์คยยา้ยเมอืงหลวงถงึสอง

ครั ้งสองหนจากกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุงเบอร์เกน้

จนกระทั่งไดย้า้ยมาเป็นกรงุออสโลในปัจจุบันที่

โอ่อ่าในเวลานี้อุดมไปดว้ยประวัติศาสตร์

ยอ้นหลังถึง 900ปี  ในครั ้งนั้นออสโลเป็น

เมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ไวกิ้ง

โบราณ ซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองระบอบสม

บูรณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลด์แฟร์

แฮร์ น าท่านชม ลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น 

(Holmenkollen ski jump arena) นี้ตัง้สูง

ตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 จากนั้นชม 

http://bit.ly/2NMk5YE
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“อุทยานฟรอกเนอร”์ ท่านจะทึง่ผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วย ์ชือ่กสุตาฟ วกิ

เกแลนด ์ ทีใ่ชเ้วลาถงึ 40 ปีในการแกะสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหย้วุชนไดเ้ห็นวัฏจักรในหนึง่

ชัว่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลักชือ่โมโนลทิ (สงู 17 เมตร) 

แกะ  สลักจากหนิแกรนติชนดิแข็ง จากนัน้น าทา่น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ (VIKING 

SHIP MUSEUM)จัดแสดงเกีย่  วกับเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้ในยคุครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุได ้

จากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกับเครือ่งมอืในชวีติประจ าวันทีม่อีายุเก่าแก่

กวา่ 1,000 ปี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย น าท่าน ผ่านชมท าเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแกอ่ายุกว่า 100 ปี 

อาท ิ  เชน่ เนชัน่แนลเธยีเตอร ์อาคารรัฐสภา  น าท่านถ่ายรูป ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึง่สรา้ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามดว้ยลักษณะ  ของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิแมน่ ้า ซึง่รายลอ้ม

ดว้ยอาคารทีส่วยงามรมิออสโลฟยอรด์ จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณยา่นคารล์โจฮนัเกท 

(Karl Johans Gate) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่

เลื่องชือ่ของเมอืงออสโล สนิคา้ของฝากที่

เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว 

พวงกุญแจ เป็นตน้  จนกระทั่งไดเ้วลาอัน

สมควร   น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล ่

(Geilo / 219 ก.ม.) ในเขตภมูภิาคฟยอร์

ดของนอรเ์วย ์ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิทัศนข์องล าธารทีก่ัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาด

ใหญ่ ผ่านหมู่บา้น ชนบท สู่เมอืงที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มทีรัพยากรทาง

ธรรมชาต ิอาท ิเหล็ก, โลหะอยู่เป็นจ านวนมาก อกีทัง้ยังมคีวามส าคัญในดา้นศูนยก์ฬีาฤดูหนาว

ของยโุรปเหนอือกีดว้ย 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั HOTEL USTEDALEN, GEILO 4* หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากน ัน้อสิระใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอริยิาบถตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   (3)      เกโล ่- กูด๊วาเกน้ ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ – ฟลมั  

                                                        รถไฟสายโรแมนตกิ สู.่.ไมรด์าล -  เกโล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงกูด้วานเกน้ (GUDVANGEN) (147 กโิลเมตร) เพือ่ลงเรอื.......  

น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศดว้ยการ ลอ่งเรอืในซองน ์ ฟยอรด์ (Sogne Fjord) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น 

King of fjord และนับไดว้า่เป็นฟยอรด์ทีล่กึเขา้มาในแผน่ดนิมากทีส่ดุดว้ยความยาวกวา่ 200 

กโิลเมตร ทา่นจะไดช้ืน่ชมความงามทางธรรมชาติ

ทีส่รา้งสรรคไ์วใ้หท้า่นชืน่ชมอยา่งเต็มอิม่ สวย

ราวอยูใ่นภาพวาดจากจนิตนาการ เนยีรอยฟยอรด์ 

(NAEROYFJORD) เป็นฟยอรด์ทีไ่ดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก และเออรแ์ลนดส์ ฟยอรด์ 
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(Aurlandsfjord) เป็นฟยอรด์ทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศนอรเ์วย ์ ทัง้

สองฟยอรด์ เป็นสาขาของ Songnefjord ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็น KING OF FJORD คอื เป็นฟยอรด์ทีใ่หญ่

ทีส่ดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุของนอรเวย ์ โดยเฉพาะเนยีรอยฟยอรด์ ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นฟยอรด์ทีอ่ยู่

หา่งไกลทีส่ดุ และสวยงามทีส่ดุในฟยอรด์สาขาของ Sognefjord อกีทัง้ยงัเป็นฟยอรด์ทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในนอรเวยอ์กีดว้ย โดยมคีวามยาว 17 ก.ม. และจดุทีแ่คบทีส่ดุมขีนาดกวา้งเพยีงแค ่250 ม. อสิระ

ใหท้า่นลอ่งเรอืชมความงดงาม จนกระทั่งเดนิทางถงึ เมอืงฟลมั (FLAM) ดนิแดนแหง่เขตชายฝ่ัง

ทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ ซึง่เป็นลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของน ้าแข็งเมือ่ครัง้ทีบ่รเิวณ

ชายฝ่ังทะเลเหลา่นัน้ยงัเป็นน ้าแข็งอยู ่ เกดิการละลาย และกะเทาะ จนมลีักษณะเวา้แหวง่เขา้มาใน

แผน่ดนิเป็นธรรมชาต ิทีม่คีวามงดงามเป็นอยา่งมาก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่าน เปลี่ยนบรรยากาศโดยการขึน้

รถไฟสายโรแมนตกิ ที่ไดรั้บการกล่าวขานว่า

สวยทีสุ่ดสายหนึง่ในทวปียุโรป และโด่งดังทีสุ่ด

ของนอ ร เ ว ย์  เ ดินทา งสู่  สถานีไมร์ดาล

(MYRDAL)สถานีแห่งนี้อยูส่งูกว่าระดับน ้าทะเล

ประมาณ 867 เมตร ท่านจะไดช้มความงามของ

หุบเขา ทะเลสาบ น ้ าตกสูง Kjosfossen ที่

สวยงาม โดยรถไฟจะมกีารจอดใหท้า่นบนัทกึภาพความประทับใจเป็นระยะๆ  

จากนัน้น าทา่นน่ังรถไฟตอ่สู ่เมอืงเกโล ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั HOTEL USTEDALEN, GEILO 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   (4)   เกโล ่– ออสโล – คารส์ตทั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นออกเดนิทางกลับสูก่รงุออสโล (219 ก.ม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
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น าทา่นเดนิทางผา่นป่าเขาอนังดงามสูเ่มอืงคารส์ตทั (Karlstad / 221 ก.ม.) เมอืง

สวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบแวนเนริน์ ทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึง่ของประเทศสวเีดน ซึง่อยูร่ะหวา่งเมอืง

สต็อคโฮลม์ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโลประเทศนอรเ์วย ์ เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสอง

เมอืงใหญน่ี ้ สรา้งเมอืงโดยกษัตริยค์ารล์ที6่(Karl 

IX) ในปี ค.ศ1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระนาม

ของพระองค ์Karl-stad ทีน่ี.่.มโีบสถใ์หญข่องเมอืง 

สรา้งขึน้เมือ่ปี 1730, จัตรัุสใจกลางเมอืง,ศาลา

กลางประจ าจังหวัด และสะพานหนิ เชญิเทีย่วชม

ความเป็นชนบทดัง้เดมิสวยงามทีช่าวเมอืง(นอรด์กิ

อาศัยมาแตโ่บราณกาลกวา่ 1,000ปี อสิระใหท้า่น

ไดเ้ดนิเลน่ทีเ่มอืงคารส์ตัด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (8) 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั HOTEL SCANDIC WINN, KARLSTAD   4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   (5)     คารส์ตทั –  กรงุสตอกโฮลม์ – กมัลาสตาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดนิทางผา่นดนิแดนชมุชนไวกิง้ แหง่อดตีของประเทศสวเีดน สลับดว้ยป่าเขาและทะเลสาบ

อันงดงามสูก่รุงสตอกโฮลม์ (Stockholm /303 ก.ม.) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศ

สวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทีสุ่ดในสแกนดเินเวีย จนไดรั้บขนานนามว่า ราชนิี

แห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) 

ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยู่บนพืน้น ้า มสีถานทีส่ าคัญ อาท ิ

อาคารรัฐสภา, พพิธิภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมอืง,พระราชวังหลวงและพธิเีปลีย่นการด์

ทหารดา้นหนา้ของลานจัตรัุสกวา้ง เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ยา่นเมอืงเกา่กมัลาสตานเป็นเขต

เมอืงเกา่แหง่สต็อคโฮลม์ เต็มไปดว้ยทีอ่ยูอ่าศัยสมยัโบราณ

ของศตวรรษที1่3 ทีย่ังคงรักษาสภาพอาคารบา้นเรือ่นได ้

อย่างดี ซึง่ถนนในเมอืงยังใชปู้ดว้ยกอ้นหนิสีเ่หลีย่มเล็ก ๆ 

อกีทัง้ตกึราม มีทัศนียภาพสวยที่สุดของกรุงสตอกโฮล์ม 

เชญิเดนิเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเกา่แกท่ีส่วยงามราวกบัภาพวาด ยอ้นสูอ่ตดีอนัรุง่เรอืง ทีปั่จจบุนัยงัทิง้ 
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รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยคุกลาง และยงัเป็นทีต่ัง้ของ พระราชวังหลวง รัฐสภา มหาวหิาร 

ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุม่อาคารพพิธิภณัฑ ์

**อสิระอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น** 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั COMFORT HOTEL KISTA , STOCKHOLM   หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่กของการเดนิทาง   (6)     กรงุสตอกโฮลม์ – เนนิเขาถนน FJALLGATAN – พพิธิภนัฑเ์รอืวาซา 

                                                     ถนนชอ้ปป้ิง DROTTNINGGATAN – หา้ง NK 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

น าทา่นขึน้สู ่ เนนิเขาถนน FJALLGATAN  จดุชมววิ ทา่นจะไดช้มความสวยงามจากบนมมุสงู

ของกรงุสต็อกโฮลม์ ทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุแหง่

หนึง่ของโลก จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ความ

งาม บนผวิน ้า”(Beauty on Water)หรอื“ราชนิี

แหง่ทะเลบอลตกิ” เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรม์า

ตัง้แตค่รัง้ศตวรรษที ่ 13 ศลิปะและ

สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย 

และทันสมยัของบา้นเมอืง ตกึรามบา้นชอ่ง 

รวมทัง้ปราสาทราชวังตัง้อยูร่มิน ้าและตามเนนิสงูต ่า เกาะใหญน่อ้ย 14 เกาะ ทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเล

บอลตกิและทะเลสาบมาลาเร็น ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกจากนัน้น า

ทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่ 17 

เนือ่งจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์ และตกแตง่ประดับประดาดว้ย

รปูแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่

ส าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกในพพิธิภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอืล านี ้ 9 

นทิรรศการ ยงัมภีาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซา พพิธิภณัฑแ์หง่นีด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากทีส่ดุ ใน

บรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากยา่นใจกลางเมอืง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

น าทา่นแวะถา่ยรปูพระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นทีป่ระทบัอยา่งเป็นทางการของพระ

ราชวงศส์วเีดนและเป็นหนึง่ในพระราชวังทีง่ดงามมาก

ทีส่ดุในบรรดาพระราชวังทัง้หมดของยโุรป ลกัษณะ

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 

1754 ภายในมหีอ้งตา่งๆ รวมกนั 608 หอ้งซึง่เปิดให ้

ประชาชนเขา้เยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี ในบรรดาหอ้ง

ตา่งๆ สว่นทีเ่ป็นจดุเดน่ไดแ้ก ่หอ้งพระคลัง วหิารหลวง 

หอ้งโถงวา่การของรัฐ (Hall of State) หอ้งพักของขนุนางล าดับตา่งๆ และพพิธิภณัฑโ์บราณสถาน

กสุตาฟที ่3 
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จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากและของทีร่ะลกึ 

ยา่นถนนชอ้ปป้ิง DROTTNINGGATANและ

อสิระชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้เอ็นเค NK ซึง่เป็น

หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปเหนอืหรอื ยา่น Walking 

Street Sergel Square เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีท่ันสมยั

ทีส่ดุในยา่นนี ้ทา่นสามารถเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ หรอืจะเลอืกมมุ

สวยๆ น่ังจบิน ้าชาหรอืกาแฟใน ชวิๆ ในยา่นนี ้

**อสิระอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น** 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั COMFORT HOTEL KISTA , STOCKHOLM   หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง   (7)   สต็อคโฮลม์  – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (13) 

 จากนัน้ออกเดนิทางสูส่นามบนินครสต็อคโฮลม์  เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นได ้

ท า  TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

13.30 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 961 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   (8)   กรงุเทพฯ 

05.45 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจยิง่  

 
*************************************************** 
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BW...นอรเ์วย ์สวเีดน 8 วนั 5 คนื(ซองนฟ์ยอรด์) 

  

ก าหนดการเดนิทาง 8 - 15 // 22 - 29 พฤศจกิำยน 2561  

    29 พฤศจกิำยน – 6 ธนัวำคม 2561 (วนัพอ่)  

 

        อตัราคา่บรกิาร 

คณะผูเ้ดนิทาง 
ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตั๋ว 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 

59,900 บาท 35,900บาท 

เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พักกบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 

เด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  8,500 บาท 

*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 25 ทา่นขึน้ไป หากจ านวนผูโ้ดยสารต า่กวา่ 25 ผูใ้หญ ่
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออกราคานีไ้ปแลว้ 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง  

 คา่โรงแรมทีพ่ัก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่รถโคช้รับ-สง่ระหวา่งน าเทีย่ว (กฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัการเดนิทางAllianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwideคุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 

1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึ

ประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 
 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ วนัที ่14 ก.ย 61 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี้ 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว, คา่ใชจ้า่ยอนั
เกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
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 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วย ์และคา่ด าเนนิการทา่นละ 3,300 บาท  
 คา่ทปิคนขบัรถ,ไกด ์และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,800 บาท(ช าระพรอ้มกบัยอดสว่นทีเ่หลอื) 

 ไมม่แีจกกระเป๋า 

 ไมแ่จกน า้ดืม่บนรถ 

 
เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ 

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่น ทา่นตอ้งเตรยีม
เอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวซีา่ กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21วัน 

หรอื( 3 สปัดาห ์)ในการท าวซีา่เขา้ประเทศ หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไมท่ันก าหนดหรอืไมค่รบตามมาตรฐาน
ทีส่ถานทตูก าหนดในเรือ่งการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเท็จอนัเป็นผลท าใหส้ถานทตูปฏเิสธ

การ ออกวซีา่  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด  
และหากวางมดัจ า หรอืออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ
เนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เชน่ ไมส่ามารถ 

คนืเงนิคา่ต ัว๋, เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่นเสน้ทาง, เลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 
2. ส าหรับคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันท าการ หากไมไ่ดรั้บ

เงนิครบทัง้หมดกอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

3. หลังจากทา่นตกลงจากจองเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่แฟ๊กซส์ าเนาหนังสอืเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันท าการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

 หากทา่นแจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

หรอืออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิเนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋

โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เชน่ ไมส่ามารถ คนืเงนิคา่ต ัว๋, 

เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่นเสน้ทางหรอืเลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 
 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณา

อนุมตัวิซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอื

ยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกลา่วขา้งตน้  
 กรณียกเลกิ ดว้ยเหตผุลสว่นตวั เชน่  หยดุงานไมไ่ด ้หรอื ตดิธรุะสว่นตวั หรอืเอกสารไมพ่รอ้มทีย่ืน่วซีา่

ได ้(ทา่นยกเลกิเอง หรอื เอกสารไมส่มบรูณ์) กอ่นเดนิทาง 30 วนัทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนื

มดัจ าท ัง้หมด *** แตห่ากทา่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยยืน่วซีา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา
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และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขทีไ่มส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ไดท้างบรษิทัฯ จะคนืมดัจ าท ัง้หมด 

กรณียงัไมไ่ดย้ืน่วซีา่ หรอื ออกต ัว๋ แตห่ากด าเนนิการท ัง้ 2 อยา่งทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ เชน่ คา่วซีา่, คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ฯลฯ ส าหรบัผูท้ ีม่าแทนคดิ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ใหมจ่รงิ เชน่ คา่วซีา่ และ คา่ต ัว๋  *** 

 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิตามความจรงิทัง้หมด หรอื คดิตามคา่เสยีหาย เชน่ คา่ตัว๋

โดยสาร, คา่โรงแรม, คา่ธรรมเนยีมวซีา่, คา่รถ เป็นตน้  
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสารบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่หรอืไม่

วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตามทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่น เป็นกรณี

ไป 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆกต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 
การสะสมไมลข์องสายการบนิ 
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสารการบนิไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % จากไมลป์กต ิและสามารถสะสมไมลไ์ดใ้น
เครอื Star Alliance ได ้50% เชน่กนั 
กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 
�- กระเป๋าใบใหญ ่(ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ น า้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 30   กโิลกรมั 

(หากน ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแน่น 
(สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger)  
- กระเป๋าส าหรบัหิว้ข ึน้เครือ่งสายการบนิอนุญุาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมัและความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 

เซนตเิมตร หรอื 25 เซน็ตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเมตร (18 นิว้)  
- ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และหิว้ขึน้เครือ่งได ้

1 ใบ/ทา่นเชน่กนั 
บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัการจองทวัร ์เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโปรแกรมทวัรไ์ม ่
เอือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้, หรอืเครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

 
สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน

วันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทจะคนืเงนิ Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร)์ 
ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอืสลับโปรแกรม เพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้มสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีาร
ลา่ชา้ หรอืเหตใุดเหตหุนึง่ในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้สถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ 

จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  
การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรมและสถานทีต่่างๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ัดเจน ในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สว่นรวม 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นหรอืสดุวสิยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้ริการใดๆตามรายการใดรายการหนึ่ง ไม่

สามารถน ามาเป็นสว่นลด หรอืคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 
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3. เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยกองตรวจคนเขา้เมอืง 

5. เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรือสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสือ่มเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคนืเงนิไหท้่านไดไ้ม่ว่า

จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

6. สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับจองทัวรแ์ก่ลกูคา้ทีม่กีารตัง้ครรภต์ัง้แต4่ เดอืนขึน้ไป (เพราะอาจจะเกดิอันตราย / เพือ่ความ

ปลอดภัย / เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

8. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

9. ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยันว่าทัวร์นัน้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลกิ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายนัน้ไดก้รณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทาง ตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับ

หนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน าวา่ ทา่นควรเชค็กระเป๋ามาสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้เพราะ

จากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลงไม่ไปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

10. ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น 

11. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรง

กบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), 
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ  
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัด 
และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

3. ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ หรอื ผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด ซึง่ทางสายการบนิ จะล็อคทีน่ั่งไว ้ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถจัดการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง 

และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 

20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่น ัน้ 
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เอกสำรในกำรยืน่วีซ่ำประเทศนอรเ์วย ์

ใชเ้วลำยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 (ในกำรยืน่ค  ำรอ้งขอวีซ่ำ ขอควำมกรุณำทุกท่ำนแสดงตน ณ ศูนยร์บัค ำรอ้งขอวีซ่ำประเทศสวีเดน)  

** เอกสารทุกชุดท่ีมีช่ือภาษาองักฤษของผูเ้ดินทาง จะตอ้งตรงกบัหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ทุกตวัอกัษร ** 

 

เอกสำรที่ตอ้งเตรียม * ท่ำนที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่ำเขำ้ยุโรป  กรุณำแจง้ฝ่ำยขำยก่อนจองทวัร ์* 

1.หนังสือเดินทำง (Passport) ที่เหลืออำยุใชง้ำนไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป พรอ้มส าเนา 1 ชุด และมีหน้าว่าง

ติดกนั อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ย 

 

2. รูปถ่ำยสีขนำด 3.5x4.5 เซนตเิมตร หรือ มีขนำดเท่ำรูปหนำ้ในหนงัสือเดินทำง (PASSPORT)  

จ ำนวน 2 รูป (ไมส่วมแวน่ตา หนา้ตรง หา้มยิ้ ม หา้มใส่คอนเทคเลนสี 

และฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน) ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน  

อดัจากรา้นถ่ายรูปเท่าน้ัน 

** กรณุาอย่าเย็บรปูถา่ยกบัเอกสาร หรือมีรอยหมึกปากกา ** 

 

 

 

3.หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน) **ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น** 

หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของ 

แต่ละสถานฑตู) **ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น** 

หำกเป็นภำษำไทย หรือทะเบียนกำรคำ้ภำษำไทย ตอ้งแปลที่สถำบนัที่ไดร้บัรองกำรแปลที่ถูกตอ้งตำม

สถำนฑูตตอ้งกำรเท่ำนั้น (หำกลกูคำ้ยงัไม่ไดแ้ปลมำ ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยแปลประมำณแผ่นละ 300-500 

บำท) 

กรณีที่เป็นพนักงำนบริษัท ภำครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสำหกิจ : ใช ้หนังสือรับรองกำรท ำงำนของ

บริษัทที่ท  ำงำนอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) ระบุต าแหน ง อัตราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวนัท่ี

อนุญาตใหล้างาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พรอ้มแนบ ส ำเนำสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน พรอ้ม

ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

** หากไม่มี ส าเนาสลิปเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด ใหท้ าหนังสือช้ีแจงมาเป็น

ภาษาองักฤษ ช้ีแจง้วา่รบัเงินเดือนเป็นเงินสด หรือวิธีอ่ืน แนบมาดว้ย ** 

** ส าหรบัขา้ราชการ กรุณาแนบใบลา และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ มาดว้ย ** 

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของกิจกำร/เจำ้ของรำ้นคำ้: ใช ้ส าเนาหนังสือรบัรองบริษัทฯ หรือ ส าเนา

ทะเบียนพาณิชย ์ท่ีมีรายช่ือผูเ้ดินทางและวตัถุประสงคข์องบริษัท (ท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6 เดือน) แปลเป็น 

ภำษำองักฤษ พรอ้มแนบ หลกัฐำนกำรเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 3 เดือน 
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กรณีเกษียณอำยุ: ใช ้หนังสือรบัรองการเกษียณอายุการท างาน ออกโดยบริษัทนายจา้ง

ล่าสุด พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์โดยผู้เดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันท่ี

เกษียณ ช่ือและท่ีอยู่ของนายจา้ง ระยะเวลาการท างานและเงินเดือนล่าสุด พรอ้มแนบ ส าเนาบัตร

ขา้ราชการบ านาญ (ถา้มี) 

กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ: ใช ้หนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษาน้ัน วา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ี 

ศึกษา พิมพเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น มีอายุไมเ่กิน 1 เดือน 

กรณีเป็นแม่คำ้, ท ำธุรกิจส่วนตวั, ท ำอำชีพอิสระ ตอ้งพิมพ ์หนังสือช้ีแจง้เก่ียวกบัอาชีพปัจจุบนั เป็น

ภำษำองักฤษ โดยช้ีแจง้ว่า คา้ขายเก่ียวกบัอะไร รา้นคา้ตั้งอยู่ท่ีใด เปิดด าเนินการมาแลว้ก่ีปี มีรายได้

ต่อเดือนเท่าไร พรอ้มแนบ ส ำเนำเก่ียวกบักำรเสียภำษี มาดว้ย  

4. หลกัฐำนกำรเงิน ** (สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี) **  

สเตทเมนท ์(Bank statement) ประเภทออมทรพัย ์ออกจำกธนำคำร ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้ม

ประทบัตรำจำกธนำคำร หรือ  ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดท

ทุกเดือน หำกขำดเดือนใดเดือนหน่ึงตอ้งขอแบงคส์เตทเมนทเ์ท่ำนั้น  

**รบกวนท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน แลว้ปรบัยอดเงินในบญัชีภายใน 7 วนัก่อนนัด

สมัภาษณ ์ ตอ้งมียอดเงินท่ีครอบคลุมค่าทวัรด์ว้ยนะคะ  

และควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้-ออกเงินสม า่เสมอ และมีจ านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นว่ามีฐานะ

ทางการเงินพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายอยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา   

** ในกรณีท่ีสมุดบญัชี ไม่มีเลขท่ีเล่มก ากับทุกหนา้ รบกวนขอเป็นสเตทเมนท์ ออกจากธนาคารเท่านัน้ 

ยอ้นหลัง 6 เดือน พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร ** 

** ในวันที่แสดงตวั กรุณำน ำ สมุดบญัชีเงินฝำกเล่มจริง ติดมำดว้ย เน่ืองจำก สถำนทูตอำจเรียกดูสมุด

บญัชีเงินฝำกเล่มจริงของท่ำนในบำงกรณี ** 

กรณีที่เดินทำงเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรอง

ค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ดว้ย เป็นภาษาองักฤษ แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 

จะตอ้งมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมี

การเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงิน พรอ้มระบุช่ือและ

ความสมัพนัธช้ี์แจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย ) 

5. ส ำเนำทะเบียนสมรส(ถำ้มี) / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ(ถำ้มี)  / ส ำเนำใบมรณะบตัร(ถำ้มี)  / ส ำเนำเปล่ียน

ช่ือ หรือนำมสกุล(ถำ้มี) พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

หมำยเหต.ุ. ตอ้งแปลจำกสถำบนัที่ไดร้ับรองกำรแปลที่ถูกตอ้งเท่ำนั้น (หำกลูกคำ้ยงัไม่ไดแ้ปลมำ ตอ้ง

เสียค่ำใชจ้ำ่ยแปลประมำณแผ่นละ 300-500 บำท) 

- ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ไม่ตอ้งแปล) 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (ไม่ตอ้งแปล) 

กรุณาใส่ หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์ำ้น ที่สำมำรถติดต่อได ้ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ 

ส าเนาทะเบียนบา้น เพ่ือกรอกฟอรม์ในการยื่นวีซ่า  

6. กรณีเด็กอำยุต  ำ่กว ำ 18 ปีบริบูรณ:์ (เด็กต า่กว่า 12 ปีไม่ตอ้งโชวต์วั คุณพ่อและคุณแม่เซ็นตฟ์อรม์และยื่น

แทน) 

 - สูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ (สถำบนัที่ไดร้บัรองกำรแปลเท่ำนั้น) 
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-  หากไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะตอ้งมีหนังสือยนิยอมจำกบิดำหรือมำรดำผูท้ี่ไม่ได้

เดินทำงไปดว้ย โดยใหท้ำงอ ำเภอออกใหเ้ท่ำนั้น เป็นภำษำองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณำแนบ

ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

***การพจิารณาวา่จะอนุมตัวิซีา่ใหห้รอืไม ่อยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของสถานทตู บรษิทัทวัรเ์ป็นเพยีงตวัแทนในการยืน่วซีา่

แทนทา่นเทา่น ัน้ ซึง่ทางสถานทูตอาจเรยีกเอกสารเพิม่เตมิไดบ้างกรณี การทีท่า่นเตรยีมเอกสารทีด่ ีและครบถว้น

ถกูตอ้ง ตามระเบยีบของสถานทตูน ัน้ จะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ สถานทตูอาจเลอืกสุม่ตวัอยา่งใน

การเรยีกสมัภาษณ ์หรอืเก็บหนงัสอืเดนิทางของทา่น เพือ่ท าการตรวจ หลงัจากทา่นเดนิทางกลบัมาถงึเมอืงไทยแลว้  

(ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบูรณ ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยี

คา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้) 

** จงึเรยีนเพือ่ใหท้า่นทราบและขออภยัในความไมส่ะดวกลว่งหนา้** 

 

ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ประเทศสวเีดน 

ช ัน้ 8 อาคารเทรนดี ้สขุมุวทิ ซอย 13 คลองเตยเหนอื วฒันา กรงุเทพฯ 10110 

สถานทตูฯ คอ่นขา้งเขม้งวดเรือ่งเอกสารในการยืน่ขอวซี่า 

ขอความรว่มมอืลูกคา้ทกุทา่นกรุณาเตรยีมเอกสารอยา่งละเอยีดครบถว้นและถูกตอ้งตามรายละเอยีด 
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โปรดกรอกรำยละเอียดเป็นภำษำองักฤษใครบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นกำรยืน่วีซ่ำของ

ทำ่นทำงบริษทัฯ จะน ำขอ้มูลท่ีทำ่นใหม้ำ เพื่อลงกรอกในฟอรม์วีซ่ำ 

 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................ 

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .......................................................................................................... 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก).................................................................................................... 

......................................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ......................... 

มอืถอื .....................................................โทรศัพทบ์า้น ..................................................................   

5. อาชพีปัจจบุนั ............................................................................................................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ ...........................................................................................................  

ทีอ่ยู ่.......................................................................................................รหัสไปรษณีย ์................. 

โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ  (.....) โสด (.....) สมรส  (.....) หยา่ (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่

7. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรณุาระบสุถาบนัการศกึษา ................................................................ 

ทีอ่ยู ่......................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์....................................โทรศัพท ์...................................................… 

8. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ในสามปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่

 ไมเ่คย      เคย (โปรดระบแุละระยะเวลาทีไ่ดรั้บวซีา่) 

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

9. ทา่นเคยสแกนลายนิว้มอืในการขอวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

 ไมเ่คย      เคย (โปรดระบแุละระยะเวลาทีส่แกนลายนิว้มอื) 

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

ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพกั (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN / DBL) ............หอ้ง   (กรณุาเลอืกประเภทหอ้งพัก) 

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 

 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     

11. อาหาร        ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 

      อืน่ๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชกิ รอยลั ออรค์ดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี.............................................. 

 

เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทาง  

บรษิทัฯ แลว้ 

 

ยนืยันการจอง ชือ่-นามสกลุ....................................................................................... 


