ESSENCE OF SCANDINAVIA
สวีเดน นอรเวย เดนมารค
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

75,900.-

ราคาเริ่มตน

 นําทานบินตรงสูกรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน ทองเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง
 ชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall)สถานที่เลี้ยงรับรองผูไ ดรับรางวัลโนเบล
(Nobel Prize)
 เปลี่ยนประสบการณการเดินทางดวยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
 สัมผัสบรรยากาศลองเรือชมความงามของซองฟยอรด (Sognefjord)
 นั่งรถรางไฟฟาFloibanenเพื่อไปชมทิวทัศนอันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน
(Mount Floyen)
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***ลองเรือสําราญ DFDS (หองพักแบบ SEA VIEW)***

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 23 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62

79,900.-

วันที่ 25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62, 26 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62, 27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62

89,900.-

(ปใหม)

เสนทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

กลา
งวัน

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือ เทียบเทา

1.

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

2.

กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา –
ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม

✈

O

O

3.

สต็อกโฮลม – คาลสตัท – ออสโล

O

O

O

4.

ออสโล – เกียรโล – เบอรเกน

O

O

O

5.

เบอรเกน – รถรางไฟฟาชมวิว – อุลวิค

O

O

O

QUALITY 33
HOTEL
SCANDIC
BERGEN CITY
BRAKANES
HOTEL

6.

อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล –
ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด – เมืองกอล

O

O

O

PERS HOTEL

7.

เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – พิพิธภัณฑ
เรือไวกิ้งโบราณ – ลองเรือ DFDS

O

O

O

8.

โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน
– พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปง

O

O

X

9.

ปราสาทโรเซนบอรก – สนามบิน

O

✈

✈

10.

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

QUALITY GLOBE

DFDS
SCANDINAVIAN
SEAWAYS
FIRST
COPENHAGEN

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ

22.00น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 เคานเตอร D สายการบิน
ไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

วันที่ 2:

กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา – ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม
ออกเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 960

01.10 น.

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 31 ต.ค. 61 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 01.25 น. และถึงเมือง
สต็อกโฮลม เวลา 06.50 น.***
07.00น.

ถึง ท าอากาศยานสต็ อ กโฮลม -อาลั น ดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมือ งสต็ อ กโฮล ม
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ประเทศสวีเดน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั่วโมงในวันที่ 28
ตุ ล าคม 2561) นํ า ท า นผ า นพิ ธี ต รวจคนเข า เมื อ งและศุ ล กากร นํ า ท า นชม กรุ ง สต็ อ กโฮล ม
(Stockholm) เมือ งหลวงใหญ แสนสวยของประเทศสวีเ ดน (Sweden)เปน นครหลวงอั นงดงาม
ที่สุดในสแกนดิเ นเวี ย จนไดรั บขนานนามวา ราชิ นีแห งทะเลบอลติก ประกอบด วยเกาะใหญน อย 14
เกาะที่ โ อบลอ มด ว ยทะเลบอลติ ก (Baltic Sea)ทะเลสาบมาลาเร็ น (Lake Malaren)ทํ า ให
สตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศ
รอบๆเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหง
เมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง เปนตน จากนั้นนําทาน
เข า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ เ รื อ วาซา (Vasa Museum)เป น เรื อ ที่ ถู กกู ขึ้ น มาในศตวรรษที่ 17 เนื่ อ งจาก
สามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับ
รอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งใน
โลกในพิ พิ ธภั ณ ฑป ระกอบไปด ว ยนิ ท รรศการที่ เ กี่ย วขอ งกั บเรื อลํ า นี้ 9 นิท รรศการ ยั งมี ภ าพยนตร
เกี่ ย วกั บ เรื อ วาซา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ห ง นี้ ดึ ง ดู ด นั ก ท องเที่ ย วได ม ากที่ สุ ด ในบรรดาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ น
สแกนดิเนเวีย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํา ท านเข าชมศาลาวา การกรุ งสต็ อ กโฮลม (City Hall)ซึ่ ง ใช เ วลาสร างถึ ง 12 ป ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐ แดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวย
หินโมเสค สรางเสร็จ สมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยง
รับรองผูไดรับรางวัล โนเบล (Nobel Prize) นําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณ
ที่ตั้งของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก

เขาสูที่พัก โรงแรม QUALITY GLOBEหรือเทียบเทา

วันที่ 3:

สต็อกโฮลม – คาลสตัท – ออสโล

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท(Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริม ทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อค
โฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญนี้
สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค
Karl-stad ที่นี่มีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด
และสะพานหิน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บาย

ออกเดินทางสูก
 รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway)ซึ่งเปนเมืองหลวงที่มีคาครองชีพ สูง
ที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะไดพ บ
กับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก

เขาสูที่พัก โรงแรม QUALITY 33HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 4:

ออสโล – เกียรโล – เบอรเกน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดิน ทางสูเมืองเกียรโล (Geilo) เมืองแหงสกีรีสอรทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห ง
กลาเซียรที่มีชื่อเสียงของนอรเวยล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสูเ มืองเบอรเกน (Bergen) เมืองเบอรเกนเมืองในฝนที่แสนนารัก เปนเมืองทา
ที่สําคัญของนอรเวยมาตั้งแตคริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ลอมรอบดวยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือที่ยาวถึง 10
กิโลเมตร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก

เขาสูที่พักโรงแรม SCANDIC BERGEN CITYหรือเทียบเทา

วันที่ 5:

เบอรเกน – รถรางไฟฟาชมวิว – อุลวิค

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ชมอาคารไมหนาอาว Bryggen ซึ่งไดรับการอนุรักษ จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก และปจจุบัน
ได รั บ การรั ก ษาสภาพไว ไ ด อ ย า งดี ยิ่ ง แล ว นํ า ท า นไปยั ง สถานี Floibanen เพื่ อ ให ท า นได สั ม ผั ส
ประสบการณใหม โดยนั่งรถรางไฟฟาFloibanenเพื่อไปชมทิวทัศนอันงดงามบนยอดเขาฟลอ
เยน (Mount Floyen)ซึ่งสูงถึง 320 เมตร จากระดับน้ําทะเล ทานจะไดชมความงามของกรุงเบอรเกน
ที่ตั้งอยูบนปากฟยอรดนอรเวย ซึ่งเปนปลายทางเสนทางสายฟยอรดอันงดงามที่สุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

นําทานเดินทางสูเมืองอุลวิค (Ulvik)เมืองเล็กๆตั้งอยูริมฮารดแดงเกอรฟยอรดอันงดงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก

เขาสูที่พัก โรงแรม BRAKANES HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 6:

อุลวิค–เมืองฟลัม–รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล–
ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด – เมืองกอล

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองฟลัม ใหทานสัมผัสประสบการณ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The
World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train Journey in
The Worldนับเปนเสนทางรถไฟสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคที่เจาะทะลุภูเขา ผาน
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ทะเลสาบ แม น้ํา และน้ํ าตกเหนือคณานับที่ เกิ ดจากการละลายของหิม ะบนภูเ ขา มุง สู ส ถานี ไมดรั ล
(Myrdal)ศูนยกลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟ
ยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ที่ทานจะไดชมปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด อันเกิด
จากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บาย

จากนั้ นเปลี่ยนบรรยากาศใหท านลอ งเรื อชมความงามของซองฟยอรด (Sognefjord)มุง หนา สู
เมืองกุดวานเกน (Gudvangen) ซึ่งฟยอรดนี้นอกจากจะไดรับการจัดอันดับเปนมรดกโลกแลว ยั ง
ไดรับการขนานนามวาเปนฟยอรดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in
the world) ชวงที่ไดรับการยกยองวาสวยที่สุดคือ NARROW FJORDระหวางทางเพลิดเพลินกับภู
ผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ําตกนับรอยสาย สําหรับฟยอรดนั้นนับวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่
เกิดจากการกัดเซาะของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน ในโลกนี้มีไ มกี่ประเทศที่มีฟ
ยอรด แตฟยอรดที่ไดชื่อวาสวยที่สุดในโลกคือฟยอรดในประเทศนอรเวย ซึ่งชองฟยอรดแหงนี้ไ ดชื่อวา
สวยติดอันดับโลกเชนกัน จากนั้นนําทานเดินทางสูเ มืองกอล (Gol)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก

เขาสูที่พัก โรงแรม PERS HOTELหรือเทียบเทา
(เพื่อความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป)

วันที่ 7:

เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ –
ลองเรือ DFDS

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร (Frognor Sculoture Park) ชม
ผลงานของปฏิ ม ากรเอกชาวนอรเ วยชื่ อ กุส ตาฟ วิ ก เกแลนด ที่ ใช เ วลา 40 ป ใ นการแกะกลุม รู ปสลั ก
หินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปน
ที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียง
แทงเดียว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ(พิพิธภัณฑจะปดใหเขาชมในชวงเทศกาลป
ใหม ทางบริษั ทขอคื นเงิน ให ท านละ 250 บาท)จั ดแสดงเกี่ย วกั บเรือ ไวกิ้ง ที่ส รา งจากไม ในยุ ค
คริ สต ศตวรรษที่ 9 โดยขุด ได จ ากรอบๆ ออสโลฟยอร ด นอกจากนี้ยั ง จัด แสดงเกี่ย วกับ เครื่ องมือ ใน
ชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาวไวกิ้งเรื อถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะ
ชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบทําการคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมี
เรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุด

15.00 น.

นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอมไปดวย
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รานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับ
คางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของทาน)
16.30 น.

ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)ประเทศเดนมารก (Denmark)

ที่พัก

พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS(หองพักแบบ SEA VIEW) (ใน
กรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนคาใชจายใหทานละ700 บาท)

วันที่ 8:

โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน –
พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปง

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)ประเทศเดนมารก (Denmark)นําทานเที่ยวชมเมือง
โคเปนเฮเกน แวะถา ยรูปคู กับเงื อกนอ ย(Little Mermaid)สั ญลักษณของเมือง ใกล กันเป นยา น
ทา เรื อ ขนาดใหญ ที่ มี เ รื อ สิน ค า และเรื อสํ า ราญเที ยบท า อยู ชมน้ํา พุ แ ห ง ราชิ นีเ กฟ อ อน (Gefion
Fountain) มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธิ์ดลบัน ดาลใหพ ระนางกอบกูชาติ โดยพระ
ราชิ นีเกฟออนได แปลงร างลู กชาย 4 คนให เปน โคเพื่อไถพื้ นดิน ขึ้นมาจากใต น้ํา ให เกิด เปน ประเทศ
เดนมารกในทุกวันนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

นําเที่ย วชมพระราชวัง อมาเลีย นบอรก (Amalienborg Palace)บริเ วณดา นนอกที่ ประทั บในฤดู
หนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยน
ทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ พระราชินีนาถเสด็จ ประทับอยูที่นี่ จากนั้นใหอิสระทานชม
บริ เ วณจั ตุ รั ส ซิ ตี้ ฮ อลล (City Hall)จุ ด ถ า ยรู ป สวยงามประจํ า เมื อ ง และท า นจะสามารถสั ม ผั ส
บรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ชอปปงสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street)ถนนชอป
ปง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci,
Burberry ฯลฯ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรือเทียบเทา

วันที่ 9:

ปราสาทโรเซนบอรก – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg Castle) เปนปราสาท
ที่สร างขึ้ นในสมัย ศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือ สรา งในสมัย พระเจา คริส เตีย นที่ 4
นอกจากความงามของภายนอกแลว ภายในปราสามแห ง นี้ยั งเปน ที่ เก็ บเครื่ องเพชร มหามงกุฎ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอีกดวย

10.30 น.

นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

14.25 น.

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 31 ต.ค. 61 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 13.50 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 06.20 น.***

วันที่ 10:

กรุงเทพฯ

06.00น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครดวยความสวัสดีภาพ
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***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึง กรณี
ที่ก องตรวจคนเขา เมื อ งไม อ นุ ญ าตให เ ดิ นทางออกหรื อ กองตรวจคนเข า เมือ งของแต ล ะประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทานทางบริษั ทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัท ฯ
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสย
ั ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

โปรแกรม:ESSENCE OF SCANDINAVIA
สวีเดน นอรเวย เดนมารค 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดวันเดินทาง :

23 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62
อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ

79,900.-

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

79,900.-

พักหองเดีย
่ ว เพิ่มทานละ

16,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ

79,900.-

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบินทานละ

79,900.57,900.-

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวรเปนจํานวนเงินโดยประมาณ3,500 บาท
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ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

กําหนดวันเดินทาง : 25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62, 26 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62, 27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62
(ปใหม)
อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ

89,900.-

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

89,900.-

พักหองเดีย
่ ว เพิ่มทานละ

11,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ

89,900.-

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบินทานละ

89,900.57,900.-

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวรเปนจํานวนเงินโดยประมาณ3,500 บาท
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

อัตราคาบริการนีร้ วม
คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันและ
อยูภ
 ายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่
คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษท
ั ได **
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ อาประกันที่มอ
ี ายุตง
ั้ แตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

GO3 ARN-TG004

หนา 8 จาก 18

อัตราคาบริการนีไ้ มรวม
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาทีส
่ ญ
ู
หายในระหวางการเดินทางเปนต
คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย(ผูยน
ื่ วีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวรเปนจํานวนเงินโดยประมาณ3,500 บาท)
คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิน
่ (18ยูโร)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอคน ตอวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร)

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000บาทโดยโอนเขาบัญชี ที่นง
ั่ จะยืนยันเมื่อไดรบ
ั เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูทเี่ ดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอ
 ยกวา 6 เดือน เพือ
่ ทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมสง
 สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมือ
่ ไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน
่ วีซาไมเหมือนกัน ทัง้ แบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผูตอ
 งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย
่ ว
ในระยะเวลาเกินกวา4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัตว
ิ ีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต
ขอมูลเบือ
้ งตนในการเตรียมเอกสารยืน
่ วีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อ
วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง บางสถานทูตใชเ วลาในการพิจารณาวีซาที่คอ นขางนานและอาจไมสามรถดึง เลม ออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารอง
ขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติก ารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนัง สือ เดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือ เปน
หนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใ ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ก าร
เรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่ อ งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดิน ทางได ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์เ รียกเก็บ คาใชจายตามที่เ กิด ขึ้นจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
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3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอ ยูบริเ วณทางออกประตูฉุก เฉิน และผูที่จะนั่ง ตอ งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอ งเปนผูที่มี
รางกายแข็ง แรง และชวยเหลือ ผู อื่นไดอ ยางรวดเร็วในกรณีที่เ ครื่อ งบินมีปญ หา เชน สามารถเปดประตูฉุก เฉินได (น้ําหนัก ประมาณ 20
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน
ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมที่พก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทานแตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซา
 เชงเกน (นอรเวย)
ใชเวลาทําการอนุมัตว
ิ ีซา
 นับจากวันยื่นประมาณ 15วันทําการ
*** ยืน
่ วีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) ***
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมัตว
ิ ีซา
 ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรื อ
นักเรีย น นักศึ กษาศึก ษาอยู ตางประเทศกรุณาแจงเจา หนาที่ข องทางบริษัท ใหทราบทันที เพราะ
การยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูต
อาจไม ส ามารถยื่ น ขอวี ซ า ในประเทศไทยได ข อ กํ า หนดนี้ ร วมไปถึ ง ผู เ ดิ น ทางที่ ถื อ พาสปอร ต
ตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝากออม
ทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเ ดินทาง ถายสําเนา
ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน
กอนวันยืน
่ วีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือนในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT
พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)
3.1กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.1.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูรับรองคาใชจายให ถายสําเนา ยอนหลัง 6
เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี
อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยืน
่ วีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือนในกรณีที่มไี มครบ 6 เดือน ใหขอ
เปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.1.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)
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**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา
เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน

-

เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )
-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )

5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด(โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด(โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวยทั้งสองทาน

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น

รับรองสําเนาถูกตอง

ใหทานเซ็นเฉพาะ

แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา


เทานั้น
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เอกสารยืน
่ วีซา
 อาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม
่ เติมไดทก
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศนอรเวย
กรุณากรอกแบบฟอรมเปนภาษาอังกฤษ
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล.................................................................
นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลี่ยน ชื่อ – สกุล) .......................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................สถานที่เกิด...........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................
วันที่ออกหนังสือเดินทาง.......................................... วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง...................................
สถานภาพ*  โสด

 แตงงาน (ถาแตงงานใหระบุดานลางดวย)

 แตงงาน (ไมจดทะเบียน)  หมาย

 หยา

ใสวันเดือนปที่สมรส วันหยา หรือ วันที่คูสมรสเสียชีวิตและระบุสถานะ * ....................................................
ใสชื่อคูสมรส คูหยา หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พรอมวันเดือนปเกิดของเขา *
........................................................................................................................................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย...............................
โทรศัพท (บาน)................................................... มือถือ* ................................................
อาชีพ*

 เจาของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ  เกษียณอายุ  นักเรียน
 วางงาน
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ชื่อบริษัท/ชื่อโรงเรียน*.............................................................................................
ตําแหนง..................................................................................................................
ที่อยูที่ทํางาน*.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท (สํานักงาน)...................................................... โทรสาร ................................................
อีเมล (สํานักงาน)............................................................. อีเมลสวนตัว ........................................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซา
 เชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**

ทานเคยไดรับวีซาเขากลุม เชงเกนภายใน 3 ป หรือไม*.......................................................
หากเคยมีวีซาเชงเกนภายใน 3 ป ไดวีซาจากสถานทูตประเทศอะไร*.......................................................
วันที่เคยเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน *..........................................................................................
( ดูไดจากตราประทับ ตม. ที่ไดเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน )
วันที่สแกนลายนิ้วมือ ตอนยื่นวีซา *.............................................................................................................
ออกคาใชจายเองหรือไม .............หากใหทานอื่นออกคาใชจายใหตองเปนผูที่มีสายเลือดเดียวกัน
ทานใดออก (ชื่อ-นามสกุล)......................................................................................................
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
6. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ,
ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ
กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวี
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ซ า จะมี เ งื่ อ นไข และ ข อ กํ า หนดของทางสถานทู ต ต อ งการเพิ่ ม เติ ม และ บางสถานทู ต อาจไม
สามารถยื่น ขอวี ซ าในประเทศไทยได ขอ กํ าหนดนี้ ร วมไปถึ ง ผูเ ดิ นทางที่ ถื อพาสปอรต ต างชาติ
ดวย***

7. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
8. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป
สวนตัวของผูเ ดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตองมี
ครบทุกเดือนในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)
3.1กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.1.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูรับรองคาใชจายให ถายสําเนา ยอนหลัง 6
เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี
อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยืน
่ วีซา และบัญชีตองมีครบทุกเดือนในกรณีที่มไี มครบ 6 เดือน ใหขอ
เปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.1.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

9. หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา
เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน

-

เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )
-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )

10. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป)
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-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามีการเปลี่ยน)

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด(โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด(โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวยทั้งสองทาน

9. ทานไมจําเปนตองเซ็น

รับรองสําเนาถูกตอง

ใหทานเซ็นเฉพาะ

แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา


เทานั้น

เอกสารยืน
่ วีซา
 อาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม
่ เติมไดทก
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศนอรเวย
กรุณากรอกแบบฟอรมเปนภาษาอังกฤษ
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล.................................................................
นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลี่ยน ชื่อ – สกุล) .......................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................สถานที่เกิด...........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................
วันที่ออกหนังสือเดินทาง.......................................... วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง...................................
สถานภาพ*  โสด

 แตงงาน (ถาแตงงานใหระบุดานลางดวย)

 แตงงาน (ไมจดทะเบียน)  หมาย

 หยา

ใสวันเดือนปที่สมรส วันหยา หรือ วันที่คูสมรสเสียชีวิตและระบุสถานะ * ....................................................
ใสชื่อคูสมรส คูหยา หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พรอมวันเดือนปเกิดของเขา *
........................................................................................................................................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย...............................
โทรศัพท (บาน)................................................... มือถือ* ................................................
อาชีพ*

 เจาของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ  เกษียณอายุ  นักเรียน
 วางงาน

 อื่นๆ(กรุณาระบุ)

ชื่อบริษัท/ชื่อโรงเรียน*.............................................................................................
ตําแหนง..................................................................................................................
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ที่อยูที่ทํางาน*.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท (สํานักงาน)...................................................... โทรสาร ................................................
อีเมล (สํานักงาน)............................................................. อีเมลสวนตัว ........................................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซา
 เชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**

ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม*.......................................................
หากเคยมีวีซาเชงเกนภายใน 3 ป ไดวีซาจากสถานทูตประเทศอะไร*.......................................................
วันที่เคยเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน *..........................................................................................
( ดูไดจากตราประทับ ตม. ที่ไดเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน )
วันที่สแกนลายนิ้วมือ ตอนยื่นวีซา *.............................................................................................................
ออกคาใชจายเองหรือไม .............หากใหทานอื่นออกคาใชจายใหตองเปนผูที่มีสายเลือดเดียวกัน
ทานใดออก (ชื่อ-นามสกุล)..........................................................................................................................
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