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Nobel Prize and The Little Mermaid 
Scandinavia 3 Capitals  
สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• นําท่านบนิสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ทอ่งเทีย่วสแกนดเินเวีย 3 เมืองหลวง 

• ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) สถานทีรั่บรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

• สัมผัสประสบการณ์การเดนิทางดว้ยรถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana  

• เต็มอิม่กบับรรยากาศลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) 

• ถา่ยรูปกบัเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมอืงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)  

    ***ลอ่งเรอืสําราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)*** 

 

ราคาเริม่ตน้ 69,900.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         กาํหนดการเดนิทาง        
                                                                         

วนัที ่ 2-11, 10-19, 30 ต.ค.-8 พ.ย. 61 70,900.- 
วนัที ่ 20-29 ต.ค.61 73,900.- 
วนัที ่ 24 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 85,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง
วนั คํ่า โรงแรมที่พกั  

หรอื เทียบเท่า 
1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑเ์รอืวาซา - ศาลาว่า
การกรุงสต็อกโฮลม์ 

✈ O O QUALITY GLOBE   

3. สต็อกโฮลม์ – คาลสตัท – ออสโล O O O QUALITY 33 

4. ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอรเ์กน้   O O O 
SCANDIC BERGEN 
CITY 

5. เบอรเ์กน้ – ท่าเรอืเก่า - อุลวคิ O O O BRAKANES 

6. 
อุลวคิ -  เมอืงฟลัม - รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม -ไมดรัล –  

ล่องเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ - เมอืงกอล 
O O O PERS 

7. เมอืงกอล - กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ล่องเรอื DFDS O X O 
พักบนเรอื DFDS  
SEAWAYS 

8. 
โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – น้ําพุแห่งราชนิเีกฟิออน – 
พระราชวังอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง O O X 

FIRST 
COPENHAGEN 

9. ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ – ดูไบ    O ✈ ✈  

10. ดูไบ - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ  

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ท ี ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที่ 2: กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ 

01.35 น.
  

ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค.-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ  

EK 385 เวลา 01.05 น. และถงึดูไบ เวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน เทีย่วบนิที ่EK 157 
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***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค.-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ  

EK 157 เวลา 08.10 น. และถงึเมอืงสต็อกโฮล์ม เวลา 11.55 น.*** 

13.10 น.
  

ถงึทา่อากาศยานสต็อกโฮล์ม-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม 

ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที่ 29 

ตุลาคม 2561)  นําท่ านผ่านพิธีตรวจคนเขา้ เมืองและศุลกากร นําท่านชมกรุงสต็อกโฮล์ม 

(Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงาม

ทีสุ่ดในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามว่า ราชนิแีห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 

เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให ้

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศ

รอบๆเมอืงทีตั่ง้อยู่บนพื้นน้ํา มสีถานทีสํ่าคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่ง

เมอืง,พระราชวังหลวงและพิธเีปลีย่นการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ จากนั้นนําท่าน

เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืท ี่ถูกกูข้ ึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจาก

สามารถรักษาชิน้ส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับ

รอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพย์สมบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท ีย่วท ีสํ่าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ใน

โลกในพิพิธภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่ก ีย่วขอ้งกับเรือลํานี้  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์

เก ี่ยวกับเรือ วาซา  พิพิธ ภัณฑ์แห่งนี้ดึง ดูดนักท่องเท ี่ยวไดม้ากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ใ น

สแกนดเินเวยี และจากนัน้นําท่านเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้ง

ถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้น

กอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคม

ของทุกปี จะมพีิธเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize) นําท่านชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลา

สตนั อันเป็นบรเิวณทีตั่ง้ของพระราชวังหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปทีร่ะลกึ (กรณีพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ไม่

สามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิค์นืเงนิทา่นล่ะ 500 บาท) (กรณีศาลาว่าการกรุง

สต็อกโฮล์ม ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิค์นืเงนิทา่นล่ะ 500 บาท) 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

ทีพ่กั      เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  QUALITY GLOBE  หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที่ 3: สต็อกโฮลม์ – คาลสตทั – ออสโล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อก

โฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย์ เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี ้

สรา้งเมอืงโดยกษตัรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์

Karl-stad ทีน่ ีม่โีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เม ือ่ปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจําจังหวัด 

และสะพานหนิ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย ออกเดนิทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีม่ค่ีาครองชพีสูง

ทีสุ่ดในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนอืของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บ

กับสภาพธรรมชาตทิ ีแ่ปลกใหม่ ซึง่เป็นธรรมชาตทิ ีอุ่ดมสมบูรณ์ 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั      เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม QUALITY 33  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 4: ออสโล – เกยีรโ์ล – เบอร์เกน้ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่ง

กลาเซยีรท์ ีม่ชีือ่เสยีงของนอรเ์วย์ล 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเบอรเ์กน้ (Bergen) เมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันทีแ่สนน่ารัก เป็นเมอืงท่า

ท ีสํ่าคัญของนอรเ์วย์มาตัง้แต่ครสิศตวรรษที ่13 เมอืงนีล้อ้มรอบดว้ยภูเขาถงึเจ็ดลูก มที่าเรอืท ีย่าวถงึ 10 

กโิลเมตร  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
 

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม SCANDIC BERGEN CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 5: เบอรเ์กน้ – ท่าเรอืเกา่ – อุลวิค 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินเล่นท่าเร ือ เก่าของเมืองเบอร์เก้น  (Bryggen) ที่ได รั้บการขึ้นทะเบียนโดย ยูเนสโก 

(UNESCO's World Heritage) ใหเ้ป็นมรดกโลก มีอาคารไมแ้บบโบราณจํานวน 58 หลัง เป็น

สถานทีท่ ีห่ลงเหลอืจากหนึง่ในท่าเรอืการคา้ขนาดใหญ่ทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของยุโรปเหนอื ท่าเรอืของ Bergen 

ก่อตัง้ขึน้เม ือ่ประมาณ พ.ศ. 1643-1652 โดย King Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขุนนางชาว

นอรเ์วย์ท ีถ่อืสทิธผูิกขาดการคา้ปลา 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงอุลวคิ (Ulvik) เมอืงเล็กๆตัง้อยู่รมิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์อันงดงาม 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพ่กั โรงแรม BRAKANES หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่ 6: อุลวิค – เมอืงฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั –   

ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ – เมอืงกอล 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงฟลมั ใหท้่านสัมผัสประสบการณ ์น่ังรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (The 

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

The World นับเป็นเสน้ทางรถไฟสายทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ท ี่เจาะทะลุภูเขา 

ผ่านทะเลสาบ แม่น้ํา และน้ําตกเหนอืคณานับทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภูเขา มุ่งสู่สถานไีมดรลั 

(Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกล ้

กับฟยอรด์ Aurland ทีม่ภูีมทิัศนง์ดงามสุดสายตา ทีท่่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อัน

เกดิจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนอืพื้นดนิ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย จากนัน้เปลีย่นบรรยากาศใหท้่านล่องเรอืชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหนา้สู่

เมอืงกุดวานเกน้ (Gudvangen) ซึง่ฟยอรด์นีน้อกจากจะไดรั้บการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยัง

ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีสุ่ดในโลก (The longest and deepest fjord in 

the world) ช่วงทีไ่ดรั้บการยกย่องว่าสวยทีสุ่ดคอื NARROW FJORD ระหว่างทางเพลดิเพลนิกับภู

ผาสูงชันอันเขยีวขจ ีธารน้ําตกนับรอ้ยสาย สําหรับฟยอรด์นัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาต  ิที่

เกดิจากการกัดเซาะของแผ่นธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมือ่หลายลา้นปีก่อน ในโลกนีม้ไีม่ก ีป่ระเทศที่ม ีฟ

ยอรด์ แต่ฟยอรด์ทีไ่ดช้ือ่ว่าสวยทีสุ่ดในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึง่ช่องฟยอรด์แห่งนีไ้ดช้ือ่ว่า

สวยตดิอันดับโลกเช่นกัน  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงกอล (Gol) 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั        เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม PERS หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 
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วนัที่ 7: เมอืงกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ลอ่งเรอื DFDS      

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชม

ผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วย์ชือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด์ ท ี่ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลัก

หนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็น

ทีตั่ง้ของรูปแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของท่านชือ่ "โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนิตเพียง

แท่งเดยีว จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก และชอ้ปป้ิง ณ บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส์ เกท (Karl 

Johans Gate) ถนนสายชอ้ปป้ิงทีม่ชีวีติชวีา และ มชีือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของออสโล มีทั ้งรา้นคา้ 

รา้นอาหารมากมายตัง้อยู่บนถนนเสน้นี ้ใหเ้วลาท่านได ้อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย กรณีถา้ยังพอมเีวลาเหลอืก่อนไปท่าเรอืจะนําท่านถา่ยรูปกบัศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น้ํา ซึง่รายลอ้มดว้ยอาคาร

ทีส่วยงามรมิออสโลฟยอรด์ อกีทัง้โรงละครแหง่ชาต ิ(The Oslo Opera House) หนึง่ในโครงการ

ปรับปรุงบรเิวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กดิเป็นพื้นท ีท่ ีม่ปีระโยชน ์และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ัง

ดา้นตัวเมอืงออสโล จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเร ือสําราญ DFDS (Scandinavian 

Seaway) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรุณาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น) 

16.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ทีพ่กั       พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ SEA VIEW)   

(ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจํีานวนหอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษิทัขอสงวน

สิทธิ ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นล่ะ700 บาท) 

วนัที่ 8: โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – นํา้พุแหง่ราชินเีกฟิออน –  

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ช้อปป้ิง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางถงึกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นําท่านเที่ยวชม

เมอืงโคเปนเฮเกน แวะถา่ยรูปคูก่บัเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ันเป็น

ย่านท่าเรอืขนาดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคา้และเรอืสําราญเทยีบท่าอยู่ ชมนํา้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion 

Fountain)  มตํีานานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต  ิโดยพระ

ราชนิเีกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพื้นดนิขึน้มาจากใตน้ํ้า ใหเ้ก ิดเป็นประเทศ

เดนมารก์ในทุกวันนี ้

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําเท ีย่วชมพระราชวงัอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที่ประทับในฤดู

หนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยน

ทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระราชนินีาถเสด็จประทับอยู่ท ีน่ ี ่จากนัน้ใหอ้ ิสระท่านชม
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บรเิวณจตุัรสัซิตีฮ้อลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจําเมือง และท่านจะสามารถสัมผัส

บรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ป

ป้ิง ท ีย่าวทีสุ่ดในโลก เริม่จากศาลาว่าการเมอืงไปสิน้สุดที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง 

อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, 

Burberry ฯลฯ 

ค่ํา        อสิระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 9:   ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ – ดูไบ    

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาท

ทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่ 17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์ หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที ่ 4 

นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแห่งนียั้งเป็นทีเ่ก็บเครือ่งเพชร มหามงกุฎ และ

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารค์ตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบันอกีดว้ย 

 ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) 

และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.35 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK 152 

***คณะเดนิทางวนัที ่20-29 ต.ค. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ  EK 152 เวลา 14.20 น. 

และถงึดูไบ เวลา 23.45 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค.-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ  

EK 152 เวลา 14.00 น. และถงึดูไบ เวลา 23.45 น.*** 

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที่ 10: ดูไบ - กรุงเทพฯ 

03.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิเท ีย่วบนิที ่EK 376 

***คณะเดนิทางวนัที ่20-29 ต.ค. และ 30 ต.ค.-8 พ.ย. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ  

EK 376 เวลา 03.30 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่24 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ ออกเดนิทาง

โดยเทีย่วบนิ EK 384 เวลา 03.05 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 12.05 น.*** 
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13.15 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม :  Nobel Prize and The Little Mermaid  
Scandinavia 3 Capitals 
สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมาร์ค  10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
กําหนดวนัเดนิทาง :  2-11, 10-19 ต.ค., 30 ต.ค.-8 พ.ย. 61ดเดเ 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 70,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 70,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 15,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 70,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
70,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 52,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
กําหนดวนัเดนิทาง :  20-29 ต.ค.61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 73,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 73,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 15,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 73,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
73,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 55,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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กําหนดวนัเดนิทาง :  24 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62 (ปีใหม)่  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 85,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 85,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
85,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 58,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน 

และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท ี)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก )์  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ ิม่ 7% 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า  30 ก.ก.และมากกว่า  2 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้
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 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาประเทศนอรเ์วย ์(ผูย้ ืน่วซ่ีาตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจาํค่าทวัร ์เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 30 ยูโร) 

 
เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่าน ัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม่ือไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้ันที 

4. หากท่านท ีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไมผ่า่นการอนุมตัวิีซา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จรงิเหต 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่ขอวซ่ีา 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิีซ่าได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคํารอ้ง

ขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างย ิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสือเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็น

หนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที่น่ังพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ ิก์าร

เรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   
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2. หากต๋ัวเคร่ืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิเ์ รียกเก็บค่าใช จ้่ายตามที่ เก ิดขึ้นจร ิง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบ ินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่ มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้( น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที่เช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง  

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนท ี ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านข ึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดนิทางของท่าน    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  

    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ หรือค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธ ิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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        เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัทาํการ 

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

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งนาํส่งเขา้สถานทูต  
และระหว่างรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                              

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซ่ีา

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ชํารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวซ่ีาดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยู ่ต่างประเทศ หรือ

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัที เพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู ้เดินทางที่ถือพาสปอร์ต

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง 

3.1  กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน 

กอ่นวันยืน่วีซา่  และบัญชตีอ้งมีครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ีไม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม่) 

3.1 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  
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     3.1.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบัญช ี

อัพเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วีซา่  และบัญชตีอ้งมีครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ีไม่ครบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่ีการชีแ้จงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายไุม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอร์ต ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายไุม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอร์ต ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุํ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
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หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสมัพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่าน 

7. ทา่นไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวีซา่

เท่าน ัน้ 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอร์มสาํหรบักรอกข้อมลูยืน่วีซ่าประเทศนอร์เวย ์

กรุณากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาอังกฤษ 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

 

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

นามสกลุเดิม(กรณีเคยเปล่ียน ช่ือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................สถานที่เกิด........................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................  

วันที่ออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)     

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่วันเดือนปีที่สมรส วันหย่า หรือ วันที่คู่สมรสเสียชีวิตและระบุสถานะ * .................................................... 
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ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาที่เสียชีวิต พร้อมวันเดือนปีเกิดของเขา * 

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

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.................................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณีย์............................... 

โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มอืถือ* ................................................ 

อาชีพ*    เจ้าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

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

ตําแหน่ง.................................................................................................................. 

ที่อยู่ที่ทํางาน*................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์..................... 

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

อีเมล์ (สํานักงาน).............................................................  อีเมล์ส่วนตัว ........................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยสําเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมวีีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วีซ่าจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 
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วันที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ที่ได้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วันที่สแกนลายน้ิวมอื  ตอนยื่นวีซ่า *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน  

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

 

 

 

 

 

 

 


