
   
   
   

  
 
 

 

 

 

 

B2B QE3ARN-TG004 
ESSENCE OF SCANDINAVIA 

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
• น าท่านบินตรงสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ทอ่งเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง 
• ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 
• เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana  
• สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) 
• นั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพ่ือไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) 
 
 



   
   
   

  
 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม 
01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960 

*** คณะเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01 พ.ย.62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. และไปถึงส

ต๊อกโฮล์มเวลา 06.55 น.***  

07.00 น.  

 

 

 

 

 

 

 

ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม 

ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงใน

วันที่ 28 ตุลาคม 2561)  น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านชมกรุงสต็อก

โฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง

อันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วย

เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 

(Lake Malaren) ท าให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุง

สตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพ้ืนน้ า มีสถานที่ส าคัญ อาทิ 

อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยน

การ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น จากนั้นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา 

(Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิม

ของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวา

ซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใน

พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือล านี้  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์

เกี่ยวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่ สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ใน

สแกนดิเนเวีย  

(กรณีพิพิธภัณฑ์เรือวาซา ไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินท่านล่ะ 500 

บาท) (กรณีศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม ไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืน

เงินท่านล่ะ 500 บาท) 



   
   
   

  
 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบ

โดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุง

หลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของ

ทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัม

ลาสตัน อันเป็นบริเวณท่ีตั้งของพระราชวังหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PLUS หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมือง

สต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่าง

สองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตาม

พระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลาง

เมือง, ศาลากลางประจ าจังหวัด และสะพานหิน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครอง

ชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทาง

ท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THON HOTEL ARENA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดน

แห่งกลาเซียร์ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ล 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  



   
   
   

  
 
 

บ่าย 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองเบอร์เก้นเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็น

เมืองท่าที่ส าคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มี

ท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THON HOTEL BERGEN หรอืเทียบเท่า 

วันที่ 5 เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมอาคารไม้หน้าอ่าว Bryggen ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 

และปัจจุบันได้รับการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดียิ่ง แล้วน าท่านไปยังสถานี Floibanen เพ่ือให้

ท่านได้สัมผัส ประสบการณ์ใหม่  โดยนั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อัน

งดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซึ่งสูงถึง 320 เมตร จากระดับน้ าทะเล  ท่าน

จะได้ชมความงามของกรุงเบอร์เก้น ที่ตั้งอยู่บนปากฟยอร์ดนอร์เวย์ ซึ่งเป็นปลายทางเส้นทาง

สายฟยอร์ดอันงดงามท่ีสุด  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฮาร์ดแดงเกอร์ฟยอร์ดอันงดงาม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหาพ้ืนเมือง  

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYRKDALEN  HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟ

ยอร์ด – เมืองกอล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล 

(The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  

Journey in The World นับเป็นเส้นทางรถไฟสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอด

อุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ า และน้ าตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลาย

ของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บน

ความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา 



   
   
   

  
 
 

ที่ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ าแข็งปก

คลุมเหนือพ้ืนดิน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่ง

หน้าสู่เมืองกุดวานเก้น (Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนี้นอกจากจะได้รับการจัดอันดับเป็นมรดก

โลกแล้ว ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and 

deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดคือ NARROW FJORD 

ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ าตกนับร้อยสาย ส าหรับฟยอร์ดนั้น

นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน้ าแข็งในยุค

น้ าแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ในโลกนี้มีไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดใน

โลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์ เวย์  ซึ่ งช่องฟยอร์ดแห่งนี้ ได้ชื่ อว่าสวยติดอันดับโลก

เช่นกัน  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกอล (Gol)  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก STOREFJELL RESORT หรือเทียบเท่า 

(เพ่ือความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป) 

วันที่ 7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ 

DFDS      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เพ่ือชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) 

ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่ม

รูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลาง

ของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจาก

หินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย 

 

 

จากนั้นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (พิพิธภัณฑ์จะปิดให้เข้าชมในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ ทางบริษัทขอคืนเงินให้ ท่านละ 250 บาท) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ 

ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ



   
   
   

  
 
 

เครื่องมือในชีวิตประจ าวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่ง

ที่ส าคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดน

ใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคท่ีรุ่งเรืองที่สุด      

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไป

ด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียม

กระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน) 

16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารบนเรือ 

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA 

VIEW ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท) 

วันที่ 8 โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – 

ช้อปปิ้ง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเที่ยว

ชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้

กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือส าราญเทียบท่าอยู่  ชมน้ าพุแห่งราชินีเกฟิ

ออน (Gefion Fountain)  มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระ

นางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้นมา

จากใต้น้ า ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับ

ในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะ

มีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ 

จากนั้นให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง 

และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสต



   
   
   

  
 
 

 

 
โปรแกรม :  ESSENCE OF SCANDINAVIA 

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถึง12ปี 

 [มีเตียง] 
พักกับผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถึง12ปี 

[มีเตียง] 
พักกับผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถึง7ปี  
[ไม่มีเตียง] 

พักกับผู้ใหญ่ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

รอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ 

Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, 

Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ  

ค่ า  อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

ที่พัก  น าท่านเข้าสู่ที่พัก LAUTRUPPARK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็น

ปราสาทท่ีสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าค

ริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่อง

เพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีก

ด้วย  

10.30 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.25 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG951  

*** คณะเดินทางออก ตั้งแต่วันที่ 01 พ.ย.62 ออกเดินทางเวลา 13.50 น. และถึงกรุงเทพฯ 

เวลา 06.20 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 

06.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 



   
   
   

  
 
 

 1 ท่าน  
ท่านละ 

2 ท่าน  
ท่านละ 

2 ท่าน  
ท่านละ 

05 ก.ย. – 14 ก.ย. 62เต็ม 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900 
13 ก.ย. – 22 ก.ย. 62เต็ม 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900 

11 ต.ค. – 20 ต.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900 
18 ต.ค. – 27 ต.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,900 
21-30 พ.ย. 62เต็ม 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 9,900 

01–10 ธ.ค. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 51,900 11,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย      
           อัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  
           ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่  
           รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ 
           ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง 
          เจ้าหน้าที่ 
6.      หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่    
          สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล  
            คณะทัวร์ทั้งหมด 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน

จ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 



   
   
   

  
 
 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
        ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
         เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทาง
สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
3. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยูโร) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึ้น 



   
   
   

  
 
 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 

ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่

สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง

ต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก

ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือ

ว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ

พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 
 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ ายตามที่เกิดขึ้น

จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 

ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg 

ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 



   
   
   

  
 
 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ า

ตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8.  กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง

ประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 

เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต  



   
   
   

  
 
 

     และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่าง 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (นอร์เวย์)  

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้  

 

                                                                                   

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่าง

น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด 

(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี

เงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาว

เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอน

แทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมึก) 

 

3.หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 



   
   
   

  
 
 

3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป  ส่วนตัวของผู้

เดินทาง ถ่ายส าเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับ

ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 6 เดือน 

ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท าจดหมายชี้แจง         

3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเล่ม (ท้ังเล่มเก่า –เล่มใหม่) 

3.1 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

     3.1.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ถ่ายส าเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวน

ลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวัน

ยื่นวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท าจดหมายชี้แจง         

     3.1.2. ต้องท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4.หลักฐานการท างาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 

เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า 

“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า 

“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

5.เอกสารส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 



   
   
   

  
 
 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามา

ด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามา

ด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี

อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

***กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับ

บุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 



   
   
   

  
 
 

 

 

 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศนอร์เวย์ 

 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………….……………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า        แยกกันอยู่                      หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.........................................อีเมล............ ......................................... 



   
   
   

  
 
 

12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................  

13. ชื่อบริษัทที่ท างาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่................................... ถึงวันที่...........................................  

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย        เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย                   เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ).................................................... 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

       กรุณาระบุชื่อ ......................................................  

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็น



   
   
   

  
 
 

เพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 


