
 

 
 
 
 
 
                                                           
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HILIGHT 

 นําทา่นบนิสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

 ทอ่งเทยีวสแกนดเินเวยี 3 เมอืงหลวง 

 ชมศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์ (City Hall) 

สถานทรีบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel 

Prize) 

 ถ่ายรูป ก ับ เง ือกน้อย  (Little Mermaid) 

สญั ล ักษณ์ ข องเมืองกรุงโคเป นเฮเกน 

(Copenhagen)  

 เข้ า ช ม อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติฟ รอ ก เน อ ร ์

(Frognor Park) ที เมื อ ง อ อ ส โล  (Oslo) 

เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 

ลอ่งเรอืสาํราญ DFDS 

        

Scandinavia Dream Journey  

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 

เดนิทาง : ตลุาคม – ธนัวาคม 2562 

ราคาเรมิตน้ 48,888.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี  24-30 ต.ค. 62 49,900.- 

วนัท ี  10-16 , 24-30 พ.ย. 62  48,888.- 

วนัท ี  1-7 ธ.ค. 62 51,900.- 

 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมที
พกั 

1 กรงุเทพ – สงิคโปร ์ ✈ ✈ ✈ 
 

2 สงิคโปร ์– สตอ๊กโฮลม์  - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา -  ศาลา
วา่การกรงุสตอ๊กโฮลม์ ✈ O O 

BEST 
WESTERN 
CAPITAL 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 สต็อกโฮลม์ – คาลสตทั –ออสโล O O  O 
THON HOTEL 
LILLESTROM 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์- ถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท 
– เรอืสาํราญ DFDS O O   O 

เรอืสาํราญ 
DFDS 

5 โคเปนเฮเกน –  ลติเตลิเมอรเ์มด – นําพแุหง่ราชนิเีกฟิ
ออน –  พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิง O O X 

QUALITY 
HOTEL HOJE 
TASSTRUP 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 โคเปนเฮเกน – สนามบนิ O ✈  ✈  

10 สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรุงเทพ – สงิคโปร ์

15.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สาย

การบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น  

18.30 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปรด์ว้ยเทยีวบนิท ีSQ979 

21.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสงิคโปร ์รอเปลยีนเครอืง 

วนัท ี2 สงิคโปร ์– สต๊อกโฮลม์  - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา -  ศาลาวา่การกรุงสตอ๊ก

โฮลม์ 

00.20  น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน เทยีวบนิท ีSQ362 

13.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงึท่าอากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมอืง

สต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง และจะ

เปลยีนเป็น 5 ชัวโมงในวันท ี31 มีนาคม 2562) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร นําท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ

ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทสีุดในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บ

ขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทโีอบลอ้ม

ดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให ้

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีสวยทสีดุแห่งหนงึของโลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลก

ตาในบรรยากาศรอบๆเมืองทีตังอยู่บนพืนนํา มีสถานทีสําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, 

พพิธิภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมอืง,พระราชวังหลวงและพธิเีปลยีนการด์ทหาร

ดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ จากนันนําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรอืวาซา 

(Vasa Museum) เป็นเรอืทถูีกกูข้นึมาในศตวรรษท ี17 เนืองจากสามารถรักษาชนิสว่น

เดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ย

ชนิ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทโีดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทยีวทสํีาคัญทสีุด

แห่งหนึงในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการทีเกียวขอ้งกับเรือลํานี  9 

นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กยีวกับเรอืวาซา  พพิธิภัณฑแ์ห่งนีดงึดูดนักทอ่งเทยีวไดม้าก

ทสีดุ ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย นําท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซงึใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนิกชอืดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 

ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันท ี10 

ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลียงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

นําท่านชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณทตัีงของพระราชวังหลวงใหท่้าน

ไดถ้่ายรูปทรีะลกึ (กรณีพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ไม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสิทธคิ ืนเงนิท่านล่ะ 500 บาท) (กรณีศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ ไม่
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สามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธคินืเงนิทา่นละ่ 500 บาท) 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

ทพีกั  นําทา่นเขา้สูท่พัีก BEST WESTERN CAPITAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 สต็อกโฮลม์ – คาลสตทั –ออสโล  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตทั  (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่

ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะ

เป็นเมอืงผา่นระหว่างสองเมอืงใหญ่นี สรา้งเมอืงโดยกษตัรยิค์ารล์ท ี9 (Karl IX) ในปี

ค.ศ.1604 ชือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ทีนีมีโบสถ์ใหญ่ของ

เมอืง สรา้งขนึเมอืปี 1730, จัตรุัสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหนิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 
 

ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซงึเป็นเมอืงหลวงทมีี

ค่าครองชพีสูงทสีุดในโลกแทนทโีตเกยีว ออสโลตังอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด 

ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแปลกใหม่ ซงึเป็นธรรมชาตทิีอุดม

สมบรูณ์ 

คาํ   รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

ทพีกั  เขา้สูท่พัีก โรงแรม THON HOTEL LILLESTROM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์- ถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท – เรอืสําราญ 

DFDS 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏมิากร

เอกชาวนอรเ์วยช์อืกสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทใีชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลักหนิแกรนติ 

และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนงึชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยาน

เป็นทตัีงของรูปแกะสลักชนิโบวแ์ดงของทา่นชอื "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิ

สลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนันอิสระใหท้่านเลือกซือของฝาก และชอ้ปปิง ณ 

บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายชอ้ปปิงทีมีชวีติชวีา 

และ มชีอืเสยีงทสีุดแห่งหนงึของออสโล มทีังรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตังอยู่บนถนน

เสน้น ีใหเ้วลาทา่นได ้อสิระเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย กรณีถา้ยังพอมเีวลาเหลอืกอ่นไปท่าเรอืจะนําท่านถา่ยรปูกบัศาลาวา่การเมอืงออสโล 

ซงึสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทสีวยงามดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตังอยู่บรเิวณรมิ

แม่นํา ซงึรายลอ้มดว้ยอาคารทีสวยงามรมิออสโลฟยอร์ด อีกทังโรงละครแห่งชาต ิ

(The Oslo Opera House) หนงึในโครงการปรับปรุงบรเิวณชายฝังของออสโลใหเ้กดิ



(1910-1701-ARNSQ01)                                               www.smileytour.com                                                                    5 | P a g e  

เป็นพนืททีมีปีระโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝังดา้นตัวเมอืงออสโล จากนัน

นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพือลงเรอืสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทพีรัง

พรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรุณาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพอืความสะดวกของท่าน ) 

ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark 

คาํ  รับประทานอาหารคําแบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภัตตาคารบนเรอื 

ทพีกั  พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

วนัท ี5 โคเปนเฮเกน –  ลติเตลิเมอรเ์มด – นําพแุหง่ราชนิเีกฟิออน –  

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางถงึกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นํา

ท่านเทียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กบัเงือกน้อย (Little Mermaid) 

สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ันเป็นย่านทา่เรอืขนาดใหญ่ทมีเีรอืสนิคา้และเรอืสําราญเทยีบ

ท่าอยู่ ชมนําพุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มตํีานานเล่าขานว่า "เทพ

เจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธดิลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนีิเกฟิออนไดแ้ปลงร่าง

ลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพอืไถพนืดนิขนึมาจากใตนํ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทุก

วนันี 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําเทยีวชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที

ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตังแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์

ร็อคโคโค่ และจะมกีารเปลยีนทหารยามหนา้วังทกุวันตอนเทยีงเมอืสมเด็จพระราชนิีนาถ

เสด็จประทับอยู่ทีนี จากนันใหอ้สิระท่านชมบรเิวณจตัุรสัซิตฮีอลล ์(City Hall) จุด

ถ่ายรูปสวยงามประจําเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครกึครืนของใจกลาง

เมอืง ชอ้ปปิงสนิคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปปิง ทยีาวทสีดุใน

โลก เรมิจากศาลาวา่การเมอืงไปสนิสุดท ีKongens Nytorv ทมีสีนิคา้แบรนดเ์นมชอืดัง 

อ า ทิ   Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, 

Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

คาํ       อสิระอาหารคําตามอัธยาศัย 

ทพีกั       เดนิทางเขา้สูท่พัีก โรงแรม QUALITY HOTEL HOJE TASSTRUP หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัท ี6 โคเปนเฮเกน - สนามบนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และ 

มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
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12.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีSQ351 

วนัท ี7 สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ 

07.30 น. เดนิทางถงึสงิคโปร ์รอเปลยีนเครอืง 

09.45  น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทยีวบนิท ีSQ972 

11.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

Scandinavia Dream Journey  

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

24-30 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,900.- 6,500.- 

10-16 พ.ย. 62 48,888.- 48,888.- 48,888.- 48,888.- 29,900.- 6,500.- 

24-30 พ.ย. 62 48,888.- 48,888.- 48,888.- 48,888.- 29,900.- 6,500.- 

1-7 ธ.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 29,900 6,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซี่า  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      
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           อตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซี่าไมเ่หมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ 

           ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ท ี

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์งัหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1 ค่าตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคุเทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคุเทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่
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กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศูนยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขับรถและไกดท์อ้งถนิ  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร) 

 
 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

 

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืนวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซี่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนท ีบรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืน

การเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามท ีสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํา 

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยนืวซีา่ / ค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืค่าตวัเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)   ค่าสว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืค่าทวัรท์งัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆ 

     ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต  
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     และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

*** ยนืวซีา่เดยีวแสดงตนท ีVFS Global (เทรนด ีชนั 8) *** 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15 วนัทาํการ 

ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

                                                                      

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู้เดนิทางทีถอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเทา่นัน ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 15 วัน 

กอ่นวันยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มทําจดหมายชแีจง         

3.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทังสองเล่ม (ทงัเล่มเกา่ –เล่ม

ใหม)่ 
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3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.1.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถ่ายสําเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี

อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยนืวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชแีจง         

     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายทมีกีารชแีจงความสมัพันธอ์กีหนงึฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบนัทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
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ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น 

7. ท่านไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซี่า

เทา่นนั 

 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยืนวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์

กรณุากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษ 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากทางเราจะใชข้อ้มูลนใีนการจองควินดั

หมายใหท้า่นก่อนและไม่สามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะนนัเอกสารททีา่นสง่ตามมาทหีลงัจะตอ้ง

ตรงกบัขอ้มูลททีา่นกรอกใหม้าเทา่นนั) 

 

ชือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. 

นามสกุลเดิม(กรณเีคยเปลยีน ชือ – สกุล) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทีเกดิ........................................................... 

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

วนัทอีอกหนังสือเดนิทาง..........................................  วนัทีหมดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      
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  แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)    หม้าย   หย่า 

ใส่ชือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาทีเสียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ใส่วันเดือนปีทสีมรส (กรอกทุกกรณแีม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วันเดือนปีทหีย่า.......................................................................................................................................... 

ใส่วันเดือนปีทคีู่สมรสเสียชีวิต ....................................................................................................................... 

ทีอยู่ของท่านทสีามารถติดต่อได้...................................................................................................................... 

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

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

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

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอาย ุ    นักเรียน   

 ว่างงาน              อืนๆ(กรุณาระบุ) 

ชือบริษทั/ชือโรงเรียน*............................................................................................. 

ตาํแหน่ง.................................................................................................................. 

ทีอยู่ททีํางาน*................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพท์ (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อเีมล์ (สํานักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตวั ........................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน  ปี หรือไม่*....................................................... 

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

วนัทเีคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดไูด้จากตราประทับ ตม. ทีได้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 
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