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วันแรก เช็คอนิ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู  เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วันทีสอง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปปันนางเงือกน้อย • นาํพุเกฟิออน • พระราชวังอามาเลยีนบอร์ก •            

ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปปิง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือสําราญ DFDS  (-/กลางวัน/เย็น) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกนโดยเทียวบินที 

TG950 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัวโมง  นาที ** 

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที 

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองที

ใหญ่ทีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย 

จากนนั นาํท่านชม รูปปันนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตงัอยูบ่ริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้าง

ขึนเพือเป็นของขวญัแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผูก่้อตงับริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้

ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต ์เรือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก 

จึงว่าจา้งศิลปินชาวเดนมาร์กชือ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปันรูปเงือกนอ้ยนี โดยนาํแบบใบหนา้มาจากนกัเตน้บลัเลต์
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ชือ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายทีเป็นหญิงเปลือยนาํแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเองและทีนีไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์

ทีสาํคญัของเมือง  

 

ทีนีเป็นสถานทียอดฮิตทีถูกถ่ายภาพมากทีสุดแห่งหนึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเทียวมากกว่า 1 ล้านคนมา

เทียว เพอืเกบ็ภาพคู่กบัรูปปนั The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทังทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ 

นาํพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปปันของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนทีกาํลงัลากจูงววักระทิง  ตวั ทีมีความ

เชือวา่ เทพีนอร์ดิกเกฟิออนทาํการไถคราดเพือให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนนัเอง ถ่ายรูปกบั พระราชวังอามาเลียน

บอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตงัอยู่ริมนาํทางเหนือ

ของตวัเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างขึนเมือกลางศตวรรษที 18 เพือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์

โอลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นทีพาํนกัของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว ภายในจดัแสดงสิงของลาํค่าต่างต่างมากมาย อาทิ 

เช่น เครืองเพชรมหามงกุฎ เครืองราชอิสริยาภรณ์ 
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เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตงัอยู่ริมฝังตะวนัออกของ

ตวัเมือง ตามประวติัได้กล่าวไวว้่า พระเจ้าเฟรเดอริกที 5 ทรงรับสังให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตัวเมืองหลวง เพือให้

สะดวกง่ายต่อการขนยา้ยสินคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณิชยส์ําหรับเรือจากทวัทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวนัอากาศดีๆ 

ถือเป็นศูนยร์วมของนกัท่องเทียว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ  

 

 

 

 

 

 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนนั ให้ท่านไดอ้ิสระชอปปิง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินทียาวทีสุดในโลก ร้านบนถนนช้อปปิงสาย

หลกัของเมืองนนัเต็มไปดว้ยแบรนด์ดงัทีเราคุน้เคยดี ตงัแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ทีไม่ว่า

ใครจะเขา้มาแลว้กีเมืองกีสาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตวัเองไม่ให้เดินเขา้ไปซาํได ้แต่ทีน่าสนใจมากกว่าคือร้านของ

แบรนดดี์ไซเนอร์ทอ้งถินชือดงั อยา่ง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ทีตงัอยูบ่ริเวณนีเช่นกนั 
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*** ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นอกีประเทศทเีป็นสวรรค์ของนักช้อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundได้เยอะ สามารถได้เงินคืนราวๆ 

18-19% ของราคาสินค้าทีซือ (แต่ต้องซืออย่างน้อย 300 DKK ภายในวันเดียวกนัและร้านเดียวกนั)*** 

.  น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสาํราญ DFDS Scandinavian Seaways เพอืทาํการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสาํหรับคา้ง  คืนเพอืความสะดวกสบาย) 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์ใหท้่านไดเ้ลือกซือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร 

สปา การแสดงโชว ์และอืนๆ 

.  น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ ดและอืนๆอกีมากมาย 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ ดทางเรือจะจัดเตรียมเมนูอาหารขึนอยู่แต่ละฤดูกาล*** 

ทีพัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่  
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วันทีสาม เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมืองเบอร์เกน   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 

.  น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์
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เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง ซึงเป็นเมืองอีกเมืองหนึงทีเป็น

ปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย ์

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน 

 

เดินทางจากเมืองกอล ไปยงัเมืองฟลอม Flam นาํท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ทีสวยงามทีสุดในนอร์เวย ์มีความ

ยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผน่ดิน โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ทีเกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของ

ธารนาํแข็งเมือหลายลา้นปีก่อน ระหว่างทางล่องเรือนนัเราจะไดพ้บกบัหมู่บา้นเลก็ๆ หลายหมู่บา้น ดา้นขา้งมีภูเขา 

จะมีนาํตกเลก็ๆทีไหลมาจากหนา้ผาใหเ้ราเห็นเรือยๆ โดยเรือจะเริมออกจากเมืองกู๊ดวาเกน้ไปถึงยงัท่าทีเมืองฟลอม 

การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen นันถือว่าเป็นทริปทีห้ามพลาด 

เพราะเป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดทีสวยมากๆ ถ้าใครทีชอบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือนีถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ชัวโมง เป็นเมืองท่าโบราณ 

เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัทีสองของนอร์เวย ์เป็นเมืองทีมีความสวยงามของอาคารต่างๆ ทีไดรั้บการอนุรักษ์ไว้

เป็นอยา่งดีตงัเเต่สมยัศตวรรษที  โดยไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์เวย ์ 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารร้านอาหารไทย 

ทีพัก  SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเท่าระดับ  ดาว 

(โรงแรมทีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองตน้เท่านนั ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันทีสี สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกนิ • มาร์เกต็สแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นงัรถไฟ

สายโรแมนติก •  เมืองเกลโล  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่สถานรีถราง Fløibanen เพือขนึไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทศัน์ทีสวยงามของเมืองเบอร์

เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดทีสวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ  นาที 
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นาํท่านเดิมชมย่านชุมชนไมเ้ก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf  เป็นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์

เกน ทีเป็นหลกัฐานแสดงความสาํคญัของเมืองในฐานะส่วนหนึงของจกัรวรรดิการคา้ของสันนิบาตฮนัเซียติก ตงัแต่

คริสต์ศตวรรษที  จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที  เคยเกิดเพลิงไหมเ้ผาทาํลายบา้นไมอ้นัสวยงามของบริกเกิน 

มาแลว้หลายครัง  
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มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ทีปลายตะวนัออกเฉียงใตข้องท่าเรือหลกัทีสวยงามของเมือง Bergen's 

มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานทีทีชาวประมงพนืบา้นจบัสัตวน์าํไดทุ้กเชา้ มีสินคา้อาหารทะเลสดสดวางขายอยู่

มากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายมุากกว่า  ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน 
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองวอส (VOSS) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัวโมง 

ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดดําเนินการมาตังแต่ปี ค.ศ.  มีอายุกว่า  ปี โดยคนในตระกูล 

Fleischer สืบต่อกันมาได้กว่า  รุ่นชวัคนแลว้ ไม่ได้เปลียนมือให้เจ้าของอืนคนนอก เป็นหนึงโรงแรมในกลุ่ม 

Historical Hotel  

  โรงแรมนีมีหลักฐานหนึงทีคนไทยทีแวะผ่านมาเมืองนเีข้ามาชมนนัคือ ลายพระหัตถ์ของ ร.  พร้อมคณะผู้ติดตาม ใน

ครังการเสด็จประพาสยุโรปเมือปี ค.ศ.  แล้วมาประทับทีโรงแรมนีเมือวันที  July  โดยลายพระหัตถ์ทางโรงแรมนีได้ทํา

ใส่กรอบแขวนไว้บนผนังบริเวณด้านหลังของ Reception มีลายพระหัตถ์ของ ร.  ข้อความว่า “Chulalongkorn R, King of Siam, 

Bangkok” รวมถึงคณะผู้ติดตาม  

พาท่านขึนรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL ให้ท่านไดช้มบรรยากาศความงามของธรรมชาติ และที

พลาดไม่ได ้หลงัจากนนันําท่านนังรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หนึงใน

เส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชนัทีสุดในโลก รวมระยะทางกวา่  กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์ดาลเพียง  

นาที มีร์ดาลเป็นศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตงัอยูบ่นความสูง  เมตร เหนือระดบันาํทะเลใกลก้บัฟยอร์ด 
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Aurland ทีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ทีคุณจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของ

ธารนาํแขง็ปกคลุมเหนือพนืดิน เส้นทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่นาํ รถไฟจะจอด

ใหท้่านไดถ้่ายภาพกบั นาํตก Kjosfossen ทีงดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟ

ยอร์ดทีมีอยูม่ากมาย สุดปลายทางทีมีร์ดาล 

 

 

จากนนั  เดินทางไปยงัเมืองเกลโล (GEILO) ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ชัวโมง 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพัก  BARDOLA HOYFJELLSHOTELL หรือเทียบเท่าระดับ  ดาว 

(โรงแรมทีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองตน้เท่านนั ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
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วันทีห้า เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิงโบราณ • โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล • ลาน

กระโดดสก ี• ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ชัวโมง ซึงเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองทีมีค่าครองชีพแพงทีสุดในโลกสาํหรับชาวตา่งชาติ 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

จากนนั ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตงัอยู่ในเขตอุทยาน Frogner เป็นสวน

ประติมากรรมทีใหญ่ทีสุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลกัหินและรูปหล่อสําริดจาํนวนมากกว่า  

ชินงาน ทีน่าทึงคือ ผลงานทงัหมดนนัสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความ

ทุ่มเทของตวัศิลปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 
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 จากนนั นาํท่านเขา้ชม พิพธิภัณฑ์เรือไวกงิโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเกียวกบัเรือไวกิงทีสร้างจากไม ้

ในยุคคริสต์ศตวรรษที 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียังจัดแสดงเกียวกับเครืองมือใน

ชีวิตประจาํวนัทีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             หนึงในไฮไลท์ของการเทียวออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานทีจัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาของหนึงในพาหนะชินสาํคัญทีสุดของโลก 

ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE OSLO) แลนด์มาร์คสําคญั เป็นศูนยว์ฒันธรรมทีใหญ่ทีสุดใน

นอร์เวย ์เป็นทีตงัของคณะอุปรากรและบลัเล่ต์ระดบัชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตทีสร้างจากกระจกและหินอ่อน

ขนาดใหญ่สไตลโ์มเดิร์น มีดีไซน์อแปลกดุดตาไม่เหมือนกบัทีอืนในโลก ออกแบบใหดู้เหมือนธารนาํแขง็ยกัษ์โผล่

ขึนมาจากนาํ และมีสะพานทีลาดเอียงสีขาวโพลน 
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ถ่ายรูปกบั ลานกระโดดสกี (Ski Jumping Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ที

สามารถบรรจุผูช้มได้ถึง 30,000 คนเลย และยงัได้รับรองมาตรฐานจาก สหพนัธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพือใช้เป็น

สถานทีจัดการแข่งขันสกีในช่วงเทศกาล ซึงลานกระโดดสกีแห่งนีถูกใช้ในการแข่งขัน สกี (Holmenkollen Ski 

Festival) ตงัแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ไดเ้ขา้เป็นส่วนหนึงของสถานทีทีใช้แข่งขนัสกีระดบัโลก (FIS 

Ski Jumping World Cup) 

อิสระช อปปิง  ณ ถนนคนเดินคา ร์ลโจฮัน 

(KARL JOHAN STREET) แหล่งช้อปปิง

ทีมีชือเสียงทีสุดของนอร์เวย์ ตังอยู่กลางกรุง

ออสโล มีสินคา้ทุกสิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของ

ฝากของขวญัทีน่าซือก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขน

สัตว์ นํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที

ระลึก เช่น เรือไวกิง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตา

พืนบา้นของนอร์เวย ์เครืองครัว พวงกุญแจ เป็น

ตน้ สินคา้และ ของทีระลึกต่างๆ ราคาค่อนขา้ง

สูง เนืองจาก นอร์เวยเ์ป็นอีกหนึงประเทศทีมีค่าครองชีพสูงทีสุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลดราคาสินคา้ปีละ 2 ครัง 

ไดแ้ก่ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมซึงจะลด 50-70 เปอร์เซ็นตเ์ลยทีเดียว 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก  QUALITY HOTEL GARDERMOEN หรือเทียบเท่าระดับ  ดาว 

(โรงแรมทีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองตน้เท่านนั ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันทีหก  ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Artico Ice Bar • ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดินทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY) เทียวบินที DY320  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง** 

.  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอลัตา้  

นาํหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคํานวณนาํหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการ

เรียกเกบ็ค่านาํหนักเพมิเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลยีนแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงวันเวลา และสภาพอากาศ 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากอลัตา้เดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง เป็นเมืองทีอยูท่าง

ทิศเหนือทีสุดของประเทศนอร์เวย ์จดัตงัเป็นเมืองขึนเมือปี  มีพนืที .  ตารางกิโลเมตร มีจาํนวนประชากร 

2,  คน 

จากนนั  ใหท้่านไดเ้ช็คอินเขา้สู่โรงแรมทีพกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

ใหท้่านไดแ้วะพกัทีร้าน Artico Ice Bar นงัจิบเครืองดืมในร้านบาร์นาํแขง็ทีอยูเ่หนือทีสุดของโลก โดยท่านจะ

ไดรั้บชมชนัตอนการก่อสร้าง บาร์นาํแข็งแห่งนี พิเศษ!! ให้ท่านได้ชิมเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์โดยแก้วจะทําจาก

นาํแข็งท่านละ -  แก้ว 
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.  น. เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มีการจดัแสดงนิทรรศการเกียวกบัการสํารวจระบบ

นิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคปซึงเป็นจุดหมายสําหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมีชือเสียงเลืองลือในด้าน

ทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนไทยกลุ่มแรกทีได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เทียงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 

5 และคณะ เมือคราวเสด็จประพาสยุโรปครังที 2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหวา่งทีพระองคไ์ดเ้สด็จฯ ดว้ยเรือพระที

นงัไปยงัแหลมเหนือหรือ North Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์เวย ์ในคืนวนัที 10 กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์

ไกลบา้นไดร้ะบุหลกัฐานดงักล่าวไวว้า่ “ทีซึงไดถ่้ายรูปพระอาทิตยเ์วลาสองยามนีเรียกว่าตาํบลเกาะดารเออ ละติจูด 

69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวนัออก รู้สึกปลืมใจเตม็ที คลา้ยกบัเห็นสุริยปุราคา น่าประโคมแล

แจกเงิน” โดยพระองคไ์ดท้รงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไวเ้ป็นทีระลึกบนกอ้นหินดว้ย 
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 หลังจากทีท่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Certificate ทีมีชือของท่าน และดืมดํา

ฉลองกับแชมเปญและเมนูไข่ปลาคาเวียร์ด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนจุด

ชมพระอาทิตย์เทียงคืนแห่งน ี 

ทีพัก  SCANDIC HONNINGSVAAG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ  ดาว 

(โรงแรมทีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองตน้เท่านนั ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันทีเจ็ด จับปูจักรพรรด ิ•  พพิธิภัณฑ์ SIIDA • เมือง SAARISELKA  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั สุดพิเศษ นําท่านลงเรือ SPEED BOAT ไปจับปูจักรพรรดิ (KING CRAB SAFARI) หรือ คิงแครบ เป็นวงศ์

ปูชนิดหนึง มกัพบในเขตนาํเยน็ เนืองจากมีขนาดตวัทีใหญ่และเนือมาก ประกอบกบัมีรสชาติดี ทาํให้ผูค้นนิยม

รับประทาน จึงมีราคาค่อนขา้งสูง  
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 หลังจากกจิกรรมจับปูยักษ์ท่านจะได้ชิมรสชาดของปยูักษ์โดยชาวท้องถินจะปรุงนําไปต้มให้ท่านได้รับประทานกัน

แบบสดสดเลยทีเดียว เสิร์ฟพร้อมกับขนมปัง และของหวาน 

เทียง  รับประทานอาหารเทียงเมนูขาปูยักษ์ 

จากนันเดินทางไปยัง  Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ทีตังอยู่ บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เ ป็นทีตังของ

พิพิธภณัฑS์ámiและศูนยธ์รรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการเกียวกับวัฒนธรรมSámiและ

ธรรมชาติของ Northern Lapland  
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จากนนัเดินทางไปยงัเมือง SAARISELKA ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 

ทีพัก  LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรือเทียบเท่าระดับ  ดาว 

(โรงแรมทีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองตน้เท่านนั ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันทีแปด โรวาเนียมิ • หมู่บ้านซานต้าครอส • ถ่ายรูปกบัเส้น Arctic • เมืองเฮลซิงก ิ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางตอ่ไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง นนัเป็นเมืองทีอยู่

ทางตอนเหนือของฟินเเลนด ์ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมืองทีมีความสาํคญัในระดบัตาํนานทีเด็กๆ ทวัโลกต่างรับรู้

กนัเป็นอย่างดี เพราะทีนีนับว่าเป็นบา้นของซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจว่าทีนีจะเป็นอีกเมืองทีน่ามาท่องเทียว

เป็นอยา่งมากเลยทีเดียว 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคารทีหมู่บ้านซานต้า 

จากนนั ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตงัอยู่บนเส้น Arctic 

ภายในหมู่บา้นมีพิพิธภณัฑข์องเล่นเลก็ๆ ร้านอาหาร ทีพกั ร้านขายของทีระลึก ปัจจุบนั หมู่บา้นซานตาคลอสแห่งนี

เป็นสถานทีท่องเทียวทีไดรั้บความนิยมอย่างมาก สามารถมาเจอคุณลุงซานตา้ตวัเป็นๆ ไดต้ลอดปีและเมืองนีตงัอยู่

บริเวณเส้น Arctic พอดิบพอดี ซึงเหนือเส้นนีขึนไปก็จะนบัเป็นเข 9 ขวัโลกเหนือแลว้ ฉะนนักิจกรรมยอดนิยมของ

คนทีมาเมืองนีก็คือการถ่ายรูปกับเส้น Arctic นีเอง โดนเขาจะมีสัญลกัษณ์แสดงชดัเจน ทงัเสาและเส้นแบ่งเขต 

ท่านจะได้รับใบประกาศทแีสดงว่าครังหนงึเราเคยได้ข้ามเขต Arctic 
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 ห้ามพลาดทีจะถ่ายรูปคู่กับลงุซานต้าเจ้าของหมู่บ้านแห่งนีค่ะ และยังมีทีทาํการไปรษณีย์ สําหรับส่ง

ของขวัญและจดหมาย แถมได้ติดแสตมป์ทีประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนสําคัญของ

คุณด้วย 

18.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) เทียวบินที AY536  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัวโมง** 

.  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวนัตา (HEL) 

นาํหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคํานวณนาํหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการ

เรียกเกบ็ค่านาํหนักเพมิเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลยีนแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงวันเวลา และสภาพอากาศ 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 

ทีพัก  BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO หรือเทียบเท่าระดับ  ดาว 

(โรงแรมทีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองตน้เท่านนั ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันทีเก้า โบสถ์เทมเปลโิอคิโอ • จัตุรัสเซเนท  • ตลาดปลาเฮลซิงก ิ• ถนน ALEKSANTERINKATU •ท่าเรือสําราญ 

SILJA LINE  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เป็นโบสถ์ทีมีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าทีอืน โดยแต่ เดิม

พืนทีของโบสถ์นีเป็นเนินเขา และผูอ้อกแบบไดใ้ชวิ้ธีสร้างโบสถ์ทีน่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพือสร้าง 

โบสถ์ในนัน โบสถ์ทีได้ขึนชือว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชือว่าเมือใครก็ตามจุดเทียน อธิฐานเรือง
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เกียวกบัความรักในโบสถ์นีแลว้จะสมหวงัในสิงทีอธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชือเรืองนี เนืองจากโบสถนี์สร้าง

ขึนเมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2511 และเสร็จเมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป และนันคือสาเหตุทีหนุ่มสาวชาว

เฮลซิงกินิยมเลือกมาจดังานแต่งงานกนัทีโบสถแ์ห่งนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารทีน่าตืนตาตืนใจรอบๆ จตัุรัสขนาดใหญ่แห่งนี ซึงเป็น

ศูนยก์ลางวฒันธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองนี จัตุรัสขนาดใหญ่เป็นการอุทิศให้กับการ

ออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกสมยัศตวรรษที 19 ดา้นหน้าโบสถ์มีรูปปันพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที 2 ทีบริเวณนัน 

หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงก ิหนา้อาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวนัออกเฉียงใตข้อง

จตัุรัสคือบา้นของเซเดร์โฮลม์ ซึงเป็นอาคารหินทีเก่าแก่ทีสุดของเมือง  

เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจักรแหล่ง

อาหารสดใหม่ทงัของทะเล ทีพลาดไม่ไดเ้ลยคือปลาแซลมอนทีมีความสดมาก ใหเ้ลือกหลายอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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หลงัอาหารเทียง ใหท้่านไดอิ้สระช้อปปิงถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายทีสาํคญั เป็นถนนทีมีความยาวทีสุดของเมือง 

ทงัสองฝังถนนนนัเต็มไปด้วยร้านคา้ขายของแบรนด์ดงัต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายทีดึงดูดผูค้นเป็นจาํนวน

มาก Aleksanterinkatu นบัเป็นถนนทีดีทีสุดแห่งหนึงเลย  

.  น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสาํราญ SILJA LINE เพอืทาํการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสาํหรับคา้ง  คืนเพอืความสะดวกสบาย) 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ใหท้่านไดเ้ลือกซือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ

มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอืนๆ 

.  น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ ดเครืองดืมเช่นเบียร์ไวน์และอืนๆอกีมากมาย 

ทีพัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องมีหน้าต่างเตียงคู่  

 

 

 

 

 

 

 

วันทีสิบ กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม •  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮล์ม• Stadshuskällaren  

แกมล่าสแตน • ถ่ายรูปกบัพระราชวังหลวง • มงกฎุสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge   

พิพธิภัณฑ์เรือวาซา                                                                                                            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 

.  น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน 
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จากนนั นําท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮลม์ ใชเ้วลาสร้าง

ถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นก้อน และมุง

หลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัที 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลียง

รับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  
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เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินทีสวยทีสุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะใตด้ินที

ใหญ่ และยาวทีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.  ปัจจุบนัมีจาํนวน  สถานี โดยเป็นสถานีใตดิ้น  สถานี 

และยกระดับ  สถานี มีจาํนวน  เส้นทาง จดัเป็นกลุ่มสาย  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีนําเงิน แดง และเขียว มี

ระยะทางยาวกวา่  กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึงแต่ละสถานี จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งดว้ยสีสัน

สดใส ลวดลายสวยงาม ทงัสวย ทงัน่าตืนตาตืนใจ ถูกสร้างสรรคโ์ดยศิลปินกวา่  คน  
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เทียง รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร ร้านอาหารสุดหรูชือ Stadshuskällaren  

ร้านอาหารร้านนีอยูใ่ตดิ้นของศาลาวา่การทีเป็นสถานทีมอบรางวลัโนเบล ใหบ้ริการเมนูอาหารจะเหมือนใชจ้ดัเลียง

ในงานประกาศรางวลัโนเบล โดยในวนัที  ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัมอบรางวลัโนเบล และเป็นวนัระลึกถึงการ

จากไปของอลัเฟร็ด โนเบล ผูก่้อตงัรางวลัอนัทรงเกียรตินี ในช่วงคาํของงานมอบรางวลัจะมีเลียงอาหารคาํ หรือที

เรียกว่า ‘Nobel Banquet’ ณ ห้องโถงกลางศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮมล์ ประเทศสวีเดน  หนึงในสิงทีหลายคนให้

ความสําคญัและอยากรู้คือ ‘อาหารมือคาํ’ ทีเสิร์ฟให้ผูรั้บรางวลัโนเบลและแขกรับเชิญ ซึงลว้นแต่เป็นบุคคลสําคญั

และราชวงศ์จากหลายประเทศทวัโลก พราะทาง Nobel Foundation ให้ความสําคญักบัเรืองอาหารในงานเลียงไม่

น้อยกว่าส่วนอืนๆ ตงัแต่ครังแรกทีจดังานในปี  ซึงมีแขกร่วมงานราวๆ  คน แมปั้จจุบนัจะมีแขกร่วมงาน

เลียงอาหารคาํเพมิขึนราว ,  คน แต่อาหารทีเสิร์ฟยงัคงรักษามาตรฐานชนัเลิศไว ้ 
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 ***เมนูอาหารทีทางบริษัทจะเป็น Set Standard Menu โดยถ้าท่านต้องลองลิมลองเมนูรางวัล Nobel ในแต่ละปี 

ท่านสามารถออร์เดอร์เพมิเติมได้ทีร้านอาหารเลยคับ และในกรณีทีร้านปิดให้บริการทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ

เปลยีนแปลงเป็นร้านอืนแทน*** 

 

 

 

 

 

 

อิสระชอปปิงย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าทีอยู่มาตงัแต่ศตวรรษที 

 เป็นอีกทีหนึงทีผูม้าเยือน Stockholm ก็มกัจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ทีนีมีมา

ตงัแต่สมัยเริมก่อตงัเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนทีเก่าแก่และลาํค่าทางประวติัศาสตร์มากทีสุดในเมืองเลยทีเดียว

ผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง Royal Palace  บริเวณ
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แถบพระราชวงั มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร ร้านของขายทีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุง

สตอกโฮล์ม โดยเชือมต่อจาก Blasieholmen มายงัเกาะ Skeppsholmen ตวัสะพานนันมีความยาว  เมตร และ

กวา้ง .  เมตร มงกุฎสีทองมกัจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหนึงทีนักท่องเทียวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที

ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือทีถูกกูข้ึนมาในศตวรรษที 17 เนืองจากสามารถรักษาชินส่วนเดิมของเรือ

ไวไ้ดก้ว่า 95 เปอร์เซ็นตแ์ละตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน เรือ Vasa เป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะ

ทีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทียวทีสําคญัทีสุดแห่งหนึงในโลก เรือลาํนีถูกจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ์ทีสร้างขึนเพือ

แสดงเรือลาํนีในเมืองสตอกโฮลม์ ยงัมีภาพยนตร์เกียวกบัเรือวาซาซึงคุณสามารถรับชมได ้16 ภาษา  
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จากนนั ใหท้่านไดช้อปปิงทีห้างสรรพสินค้า NK เป็นหา้งสรรพสินคา้ทีใหญ่ทีสุดในยุโรปเหนือมีสินคา้แบรนด์เนม และ

ร้าน CAFÉ ร้านอาหารมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก  CLARION HOTEL STOCKHOLM หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองตน้เท่านนั ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันทีสิบเอด็ ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลนัดา  (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

     นําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทาํ TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

.  น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เทียวบินที TG 961 

วันทีสิบสอง สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ 
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.  น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เทียงคืน 12 วนั  คืน 

เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวเีดน โดยสายการบินไทย (TG) 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟล์ทบิน 

ราคาผู้ใหญ่ 

/ เด็กพกักบั

ผู้ใหญ่  ท่าน 

(พกัห้องละ  

ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ  

-  ปีบริบูรณ์ 

เสริมเตียง 

(พักกบัผู้ใหญ่  

 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ -  

ปี บริบูรณ์ 

ไม่เสริมเตียง 

(พักกบัผู้ใหญ่  

 ท่าน) 

พกัเดยีว 

02 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 TG950/TG961 135,000 134,000 133,000 30,000 

06 ส.ค. 63 17 ส.ค. 63 TG950/TG961 129,000 128,000 127,000 30,000 

** คณะเดินทางจํานวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 

รายละเอยีดเพมิเติม ราคา 

ชันธุรกจิ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพมิเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าทีค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลกูค้ามีตวัแล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 25,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai 

Airway(TG)  

 ตัวเครืองบินภายในประเทศ 

 ภาษีนาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าระวางนาํหนักกระเป๋าสายการบินไทยไม่เกนิ  กก.กระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 7 กก.ต่อ  ใบ 

 ค่าระวางนาํหนักกระเป๋าสายการบินภายในประเทศนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ ไม่เกนิ   กก.กระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ  ใบ 

 ค่าทีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ  ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบ,ุนาํดืมบริการบนรถวันละ  ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบ ุ
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 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบ ุ

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถนิและหัวหน้าทัวร์นําเทียวคนไทย 

 และไกด์ท้องถินตามสถานทีสําคัญ 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่าย %และภาษีมูลค่าเพมิ % 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน ,000,  บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน ,000,000 บาท 

เงือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีไีด้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่านาํหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีเีกนิกว่าสายการบินไทยกาํหนด  กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่านาํหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ กาํหนด  กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ 

,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ,000 บาท / ท่าน 

 ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 90 EURO รวมทังทริป  

 

เงือนไขการสํารองทีนัง 

.บริษัทฯขอสงวนสิทธิคณะเดินทาง  ท่านขึนไป กรณีไม่ถึง  ท่าน ทางบริษัทจะขอเลือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

หรือเปลยีนแปลงราคาค่าทัวร์เพมิ เพือทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วันก่อนการเดินทาง 

.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 50,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วัน

มิฉะนนัถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วัน) 

กรณียกเลกิ (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง  วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด 

 ยกเลกิน้อยกว่า  วัน ก่อนการเดินทาง หกัค่าทัวร์ %จากราคาขาย และยึดเงนิมัดจําทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า  วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็เงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 
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กรณียกเลกิ (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลกิหรือเลือนการเดินทางต้องทําก่อนภายใน  วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศกาล

,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธกิารคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน  วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธเิกบ็เงินค่าทัวร์ทังหมดโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงันท่ีานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง  วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงือนไขอืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง  ท่าน ขอสงวนสิทธิเลือนวันเดินทาง 

หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ ไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทังสิน 

 

โรงแรมทีพกั 

 สําหรับห้องพักแบบ  เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่  ท่าน บริษัทฯขอแนะนํา

ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ  ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะมี  เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดียวSingleห้องคู่  Twin/Double

อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงขึนอยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธใินการปรับเปลยีนหรือย้ายเมืองเพอืให้เกดิความเหมาะสม 

 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว

เท่านนั (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทียว 

(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทียวเองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทีิจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านาํมันหรือค่าเงินแลกเปลยีน ทางบริษัท สงวนสิทธปิรับราคาตวั

ดังกล่าว 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนอียู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ

ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 
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แผนทขีองตึก TRENDY OFFICE BUILDDING (ศูนย์ยืน visa นอร์เวย์ ) 

การเดินทางทสีะดวก =  สถานี  BTS  นานา , MRT  สุขุมวิท 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศนอร์เวย์) 

ยืนวซ่ีาเดยีวแสดงตนท ีVFS Global (เทรนด ีชัน  ) 

 

 

ในการยืนวีซ่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ  15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากาํหนดขึนอยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยนืเอกสารตลอดเวลา*** 

 
 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย  หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนงัสือเดินทางเล่ม

เก่า กรุณานาํมาประกอบการยนืวีซ่าดว้ย)  

***สําหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัวไป (สีเลือดหมู) เท่านัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  

(สีนาํเงนิ) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออืนๆ ทีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัวไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

 

 

 

 

 

. หนังสือเดินทาง 
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รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด .  x  นิว จาํนวน  ใบ  

(พนืหลงัขาวเท่านนั ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือ เครืองประดบั ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 

 

 

             กรณีผู้ เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 

 Bank Statement ยอ้นหลงั  เดือน 

 Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงินทงั  ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 15 วนั ) ก่อนวนัยนื     

 วีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกบัพาสปอร์ต 

 

 

สําคัญมาก !!! ห้ามทาํการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครังเดยีวก่อนการยืนวีซ่าเด็ดขาด 

 

 กรณีผู้ เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้นั คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ทีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

***ในกรณีทถืีอพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนีรวมไปถึงผู้เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

. รูปถ่าย 

. หลกัฐานการเงิน 
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- เพอืน ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

 กรณีทมีีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี  

 

- ตอ้งทาํเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  

พร้อมเอกสารแสดงความสัมพนัธ์   เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

-    หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชือผูส้นบัสนุนและชือผูเ้ดินทางชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดือนของบุคคลทีออกค่าใชจ่้าย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชือและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

 

 

 

 

 เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 

เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา้(พค. ) 

 เจ้าของกจิการทไีม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่าย

ร้าน สญัญาเช่าที โฉนดทีดิน เป็นตนั 

 พนักงานทัวไป  หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริมทาํงาน พร้อมระบุวันลาและ

ประเทศทีเดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ  เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียนื) 

 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ทีออกจากสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ  เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียนื) 

 

 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 

. หลกัฐานการทํางาน 

. เอกสารส่วนตัว 
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 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

 ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลียน) 

 

     

 หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้

บุตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทงับิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สังกดั (1 ใบ ต่อ เด็ก  ท่าน เท่านนั) 

พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา  

 ในกรณีทเีดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถทีจะแสดงหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทางของบิดาหรือ

มารดา พร้อมกบั สําเนา หนา้วซ่ีา Schengen ทียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตวัเครืองบินทีสามารถยนืยนัไดว้า่ไป

พร้อมกนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได ้

 

*สําหรับหนังสือยินยอมนนั ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย  ฉบับ และ ภาษาองักฤษ  ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออาํเภอ* 

 

 กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจ

ปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า  ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรทีสถานทูต

ดว้ย ทังสองท่าน  

 ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวีซ่าเท่านนั 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงทีตอ้งนาํติดตวัมาในวนัทีตอ้งสแกนลายนิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลียนชือ เปลียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายุตาํกวา่  ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยนืวีซ่า 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู่  วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกว่าทีกาํหนด         

. กรณีเด็กอายุไม่ถึง  ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
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 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทงัสิน  บริษทั

เป็นเพียงตวัแทนทีคอยอาํนวยความสะดวกในการยนืวีซ่าเท่านนั ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

ข้อมูลคาํร้องขอยืน วซ่ีา ประเทศนอร์เวย์   (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืนวีซ่าประเทศนอร์เวย์ 

1.) ข้อมูลเกยีวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ชือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน  หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานทีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ทีอยูปั่จจุบนั(ทีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานทีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
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2.1 ชือ-นามสกุลบุตร (ภาษาองักฤษ) จาํนวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนที  ชือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

      บุตรคนที  ชือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

บุตรคนที  ชือ    นามสกุล     

             วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

 2.2 ชือ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พ,ี น้อง (ภาษาองักฤษ) จาํนวนตามความเป็นจริง 

      พ,ี นอ้ง ที  ชือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พ,ี นอ้ง ที  ชือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พ,ี นอ้ง ที  ชือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกยีวกบัอาชีพ, หรือถ้ากาํลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานทีศึกษา และลงรายละเอยีดอืนๆ  

ลงในช่องว่าง 

. ) ชือบริษทัทีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

. ) ทีอยูข่องบริษทัทีทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
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___________________________________________________________________________________ 

. ) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

. ) เบอร์โทรศพัทที์ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัทีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       .)  ข้อมูลเกยีวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4. ) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา  ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 

           มี     วนัทีออกวีซ่า และวนัทีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบทีหนา้เชงเกน้ทีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       . . ) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีสแกนลายนิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ทีสแกนลายนิวมือล่าสุด  

                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดทีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีสแกนลายนิวมือล่าสุด  ___________________ 

.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้                  ระบุชือ   ความสัมพนัธ์   

 

 

 

 

 

 


