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ESSENCE OF SCANDINAVIA  

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 

 10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง8 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือวาซา 

วนัท่ี 3. สตอ็กโฮล์ม – คาร์ลสตทั – ออสโล 
วนัท่ี 4. ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เกน 
วนัท่ี 5. เบอร์เกน – รถรางไฟฟา้ชมววิ – อลุวคิ 

วนัท่ี 6. อลุวคิ – เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรัล – กดุวานเก้น – เมืองกอล 

วนัท่ี 7. เมืองกอล – กรุงออสโล 
วนัท่ี 8. โคเปนเฮเกน – ลติเติล้เมอร์เมด – น า้พแุห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก – ปราสาทโรเซนบอร์ก – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 9. โคเปนเฮเกน – สนามบนิ 
วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าท่ี
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮล์ม – พพิธิภัณฑ์เรือวาซา 
01.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงสตอ็กโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG960 
07.00 น. ถึงท่าอากาศยานสตอ็กโฮล์ม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสตอ็กโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้า

กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร น าท่านชมกรุงสตอ็กโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง
อนังดงามท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะท่ีโอบ
ล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่ง
หนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม  งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานท่ีส าคญั อาทิ อาคาร
รัฐสภา, พิพธิภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปล่ียนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตรัุสกว้าง 
เป็นต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชมพพิิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษา

ชิน้ส่วนเดมิของเรือไว้ได้กวา่ 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแตง่ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบตัิ
ทางศลิปะท่ีโดดเดน่และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลกในพพิธิภณัฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการท่ีเก่ียวข้อง
กับเรือล านี ้9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด ในบรรดา
พิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตนั อันเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงให้ท่านเดินเล่น
ตามอธัยาศยั 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC TALK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 สตอ็กโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหวา่งสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลท่ี 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เม่ือปี 1730, 
จตัรัุสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway น าท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) 

ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และ
ทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้เห็นวฎัจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอทุยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์แดงของ
ท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนัน้น าท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท 
Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองค์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั QUALITY EXPO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เกน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดนิแดนแห่งกลาเซียร์ท่ีมีช่ือเสียงของ
นอร์เวย์ 



 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเบอร์เกน (Bergen) เมืองเบอร์เก้นเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของนอร์เวย์

มาตัง้แตค่ริสศตวรรษท่ี 13 เมืองนีล้้อมรอบด้วยภเูขาถึงเจ็ดลกู มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม THON HOTEL BERGEN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 เบอร์เกน – รถรางไฟฟ้าชมวิว – วอส  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมอาคารไม้หน้าอ่าว Bryggen ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และปัจจบุนัได้รับการรักษาสภาพ
ไว้ได้อย่างดียิ่ง แล้วน าท่านไปยงัสถานี Floibanen เพ่ือให้ท่านได้สมัผสั ประสบการณ์ใหม ่ โดยนัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen 
เพ่ือไปชมทิวทัศน์อนังดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซึ่งสงูถึง 320 เมตร จากระดบัน า้ทะเล  ท่านจะได้ชม
ความงามของกรุงเบอร์เกน ท่ีตัง้อยู่บนปากฟยอร์ดนอร์เวย์ ซึ่งเป็นปลายทางเส้นทางสายฟยอร์ดอนังดงามท่ีสดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวอส (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบท่ีซึ่งล้นเกล้ารัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทับเม่ือคราวเสด็จ

ประพาสยโุรปในปี 1907 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม MYRKDALEN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
วอส – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม – ไมดรัล – กุดวานเก้น – 
เมืองกอล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม ให้ท่านสัมผสัประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous 

flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World นบัเป็นเส้นทางรถไฟสายท่ีโรแมนติกท่ีสดุ
ในยโุรปเหนือ ลอดอุโมงค์ท่ีเจาะทะลภุูเขา ผา่นทะเลสาบ แม่น า้ และน า้ตกเหนือคณานบัท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบน
ภเูขา มุง่สูส่ถานีไมดรัล (Myrdal) ศนูย์กลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกล้
กบัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภมูทิศัน์งดงามสดุสายตา ท่ีท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลาย



 
 
 
 
 
 

 

ของธารน า้แขง็ปกคลมุเหนือพืน้ดนิ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เปล่ียนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น 

(Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนีน้อกจากจะได้รับการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแล้ว ยงัได้รับการขนานนามวา่เป็นฟยอร์ดท่ียาวและ
ลกึท่ีสดุในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงท่ีได้รับการยกย่องว่าสวยท่ีสดุคือ NARROW FJORD 
ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสงูชันอันเขียวขจี ธารน า้ตกนับร้อยสาย ส าหรับฟยอร์ดนัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเม่ือหลายล้านปีก่อน ในโลกนีมี้ไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอร์ด 
แต่ฟยอร์ดท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสดุในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งช่องฟยอร์ดแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าสวยติดอันดบัโลกเช่นกัน  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกอล (Gol) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PERS หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 เมืองกอล – กรุงออสโล - พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสงูท่ีสดุในโลกแทนท่ี
โตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็น
ธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชมพพิิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ (พพิิธภณัฑ์จะปิดให้เข้าชมในช่วงเทศกาลปีใหม ่ทางบริษัทขอคืนเงินให้ 

ท่านละ 250 บาท) จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวกิง้ท่ีสร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด 
นอกจากนีย้ังจดัแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่ง
ท่ีส าคญัท่ีสดุ เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ในเร่ืองของการรบท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากลา่วว่าถ้าไม่มี
เรือไวกิง้ก็จะไมมี่ยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดนิทางสูท่่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพร่ังพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอด
ภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของท่าน) 



 
 
 
 
 
 

 

ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารบนเรือ 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS แบบ SEAVIEW 

(ในกรณีที่ ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืน
ค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท) 

วันที่ 8 
โค เปนเฮเกน – ลิตเติ ้ล เมอร์เมด – น ้าพุ แห่งราชิ นี เกฟิออน – 
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ปราสาทโรเซนบอร์ก – ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดนิทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูป
คูก่ับเงือกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินค้าและเรือส าราญเทียบ
ท่าอยู่ ชมน า้พุแห่งราชนีิเกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต านานเลา่ขานวา่ "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนาง
กอบกู้ ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศ
เดนมาร์กในทุกวนันี ้น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ี
สร้างขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมยัพระเจ้าคริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของ
ภายนอกแล้วภายในปราสาทแห่งนีย้ังเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์ค
ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเท่ียวชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกท่ีประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง

เดนมาร์กนับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ่และจะมีการเปล่ียนทหารยามหน้าวงัทกุวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จ
พระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ท่ีน่ี จากนัน้ให้อิสระท่านชมบริเวณ จัตุรัสซิตีฮ้อลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ า



 
 
 
 
 
 

 

เมือง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครึกครืน้ของใจกลางเมือง ช้อปปิง้สินค้าย่านถนนสตรอยก์ (Stroget Street) 
ถนนช้อปปิง้ ท่ียาวท่ีสุดในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง อาทิ  
Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั LAUTRUPPARK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 โคเปนเฮเกน – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

11.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สนิค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น.  เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ TG951 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
06.00 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง   
ESSENCE OF SCANDINAVIA  
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 

 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 
12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วนัที ่4-13 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 50,710 14,900 

วนัที ่5-14 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 50,710 14,900 

วนัที ่7-16เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 50,710 14,900 

วนัที ่8-17 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 50,710 14,900 

วนัที ่1-10 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 50,280 14,900 

วนัที ่ 12-21 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 50,280 14,900 

วนัที ่22 – 31 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 50,280 14,900 



 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บริการ) 



 
 
 
 
 
 

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 



 
 
 
 
 
 

 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 

 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

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

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทบัวซีำ่

อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอืเดนิทำง

จะตอ้งไม่ช ำรุด (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออม

ทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน 

กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่

ใหม)่ 



 
 
 
 
 
 

 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.1.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูร้ับรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ี โดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอื

หุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้

พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้

พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื



 
 
 
 
 
 

 

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท้่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่ำประเทศนอรเ์วย ์

กรณุำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำองักฤษ 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้่านก่อนและไม่สามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่่านส่งตามมาทีห่ลงัจะตอ้ง

ตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

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

นามสกลุเดมิ(กรณเีคยเปลีย่น ช่ือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ............................................................สถานทีเ่กดิ...................................... ..................... 

หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................  

วนัทีอ่อกหนังสือเดนิทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      



 
 
 
 
 
 

 

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาทีเ่สียชีวติ พร้อมวนัเดอืนปีเกดิของเขา * 

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

ใส่วนัเดอืนปีทีส่มรส (กรอกทุกกรณแีม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วนัเดอืนปีทีห่ย่า.......................................................................................................................................... 

ใส่วนัเดอืนปีทีคู่่สมรสเสียชีวติ ....................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ของท่านทีส่ามารถติดต่อได้...................................................................................................................... 

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

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

โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มอืถอื* ................................................ 

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อืน่ๆ(กรุณาระบุ) 

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

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

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

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

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

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

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 



 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

( ดูได้จากตราประทบั ตม. ทีไ่ด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัทีส่แกนลายนิว้มอื  ตอนยืน่วซ่ีา *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั  

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

 


