Mono Norway
โมโน นอร์เวย์ 7 วัน
เที่ยวดินแดนแห่งยุโรปเหนื อ ณ ประเทศนอร์เวย์
ออสโล-เกโล-กด๊ ุ วานเก้น-ฟลัม-ล่องเรือชมฟยอร์ด
นัง่ รถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา
ฟลัม-ไมร์ดาล-วอส-เบอร์เก้น-สตัลไฮม์-ออสโล
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงสูด่ นิ แดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยำกำศทีง่ ดงำม สูดอำกำศอันแสนบริสทุ ธิ์ กับประเทศ
นอร์เวย์ กับเมืองต่ำงๆ ดังนี้..
ออสโล

นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงำมในเขตชำยฝั ง่ ทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
เกำะ 40 เกำะ เกำะใหญ่ทสี ่ ดุ ชือ่ มัลโมยำ เกำะเล็กเกำะน้อยทีม่ อี ยูส่ วยงำมมำกและมีทะเลสำบ 343 แห่งซึง่
เป็นแหล่งน้ ำจืดทีส่ ำคัญ
1

เบอร์เก้น
ฟลัม

กุด๊ วานเก้น

เมืองทีใ่ หญ่เป็นอันดับทีส่ องของประเทศ ตัง้ อยูบ่ นชำยฝั ง่ ตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลำงทำง
วัฒนธรรม มีท่ำเรือทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของนอร์เวย์ และเป็นหนึง่ ในท่ำเรือทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในยุโรป
ดินแดนแห่งเขตชำยฝั ง่ ทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึง่ เป็นลักษณะของกำรเกิดกำรกัดเซำะของน้ ำแข็งเมือ่
ครัง้ ทีบ่ ริเวณชำยฝั ง่ ทะเลเหล่ำนัน้ ยังเป็นน้ ำแข็งอยูเ่ กิดกำรละลำย และกระเทำะจนมีลกั ษณะเว้ำแหว่งเข้ำมำ
ในแผ่นดินเป็น ธรรมชำติทมี ่ คี วำมงดงำมเป็นอย่ำงมำก
หมูบ่ ำ้ นท่องเทีย่ วเล็กๆทีซ่ ่อนตัวอยูใ่ นเขตซองน์ออ็ กฟยอร์ดำเน ฟยอร์ดทีม่ คี วำมยำวจำกมหำสมุทรเข้ำมำสู่
แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดแวนเก็นนัน้ เป็นหมูบ่ ำ้ นทีเ่ ล็กนิดเดียว มีประชำกรอำศัยอยูเ่ พียงแค่
หลักร้อยคนเท่ำนัน้ แต่กลับกลำยเป็นเป้ ำหมำยหลักทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะต้องแวะลงเยีย่ มชมเป็นจำนวนมำกใน
แต่ละปี

กาหนดการเดิ นทาง

26 ก.ค.-1 ส.ค. / 27 ก.ค.-2 ส.ค.2561
12-18 ต.ค. / 23-29 ต.ค.2561
14-20 ก.ย. / 28 ก.ย. - 4 ต.ค.2561
9-15 พ.ย. / 23-29 พ.ย. / 30 พ.ย.-6 ธ.ค.2561
7-13 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค. / 23-29 ธ.ค.2561

วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง
00.55 น.
07.25 น.

ออสโล (นอร์เวย์)- เกโล-กุด๊ วานเก้น-ฟลัม
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG954
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมือง
และตรวจรับสัมภำระ นำท่ำนโดยสำรรถโค้ชจำกสนำมบินออสโล เดินทำงสู่ เมืองเกโล Geilo หนึ่งในเมือง
สกีรสี อร์ทยอดนิยมในเขตภูมภิ าคของฟยอร์ดนอร์เวย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนสู่ ท่าเรือเมืองกุด๊ วานเก้น Gudvangen หมูบ่ ำ้ นท่องเทีย่ วเล็กๆ ทีซ่ ่อนตัวอยูใ่ นเขตซองน์
อ็อกฟยอร์ดำเน ฟยอร์ดทีม่ คี วำมยำวจำกมหำสมุทรเข้ำมำสูแ่ ผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวำนเก้น
นัน้ เป็ นหมูบ่ ำ้ นทีเ่ ล็กๆ มีประชำกรอำศัยอยูเ่ พียงแค่หลักร้อยคนเท่ำนัน้ แต่กลับกลำยเป็ นเป้ ำหมำยหลักที่
นักท่องเทีย่ วจะต้องแวะลงเยีย่ มชมเป็ นจำนวนมำกในแต่ละปี ให้ท่านล่องเรือชื่นชมความงามทาง
ธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ ม ตลอดเส้นทำงท่ำนจะได้ช่นื ชมกับแหล่งฟยอร์ดทีม่ ี
ธรรมชำติของขุนเขำทีง่ ดงำม สงบเงียบ ทัง้ น้ำตกอันหลำกหลำย ทีก่ ระเซ็นละอองน้ำจำกเขำสูงใหญ่สเู่ บือ้ ง
ล่ำง ตลอดจนทะเลสำบสีฟ้ำอ่อนสลับกับต้นสนอันยิง่ ใหญ่เหนือคำบรรยำย ท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับ
ธรรมชำติอนั ตระกำรตำกับจนกระทังถึ
่ งเมืองฟลัม Flam ดินแดนแห่งเขตชำยฝั ง่ ทะเลแบบฟยอร์ด ของ
นอร์เวย์ ซึง่ เป็ นลักษณะของกำรเกิดกำรกัดเซำะของน้ำแข็งเมื่อครัง้ ทีบ่ ริเวณชำยฝั ง่ ทะเลเหล่ำนัน้ ยังเป็ น
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น้ำแข็งอยู่ เกิดกำรละลำยและกระเทำะ จนมีลกั ษณะเว้ำแหว่งเข้ำมำในแผ่นดินเป็ นธรรมชำติทม่ี คี วำมงดงำม
อย่ำงมำก จำกนัน้ รถโค้ชรอรับท่ำเรือ
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรมทีพ่ กั จำกนัน้ อิสระให้ทำ่ นพักผ่อนตำมอัธยำศัย
ฟลัม-ไมร์ดาล-รถไฟสายโรแมนติ กสายฟลัมส์บาน่ า-วอส-เบอร์เก้น
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูส่ ถำนีรถไฟ นาท่านนัง่ รถไฟสายโรแมนติ กสายฟลัมส์บานา (Flamsbana)
เส้นทำงรถไฟสำยโรแมนติกทีม่ ชี ่อื เสียงของนอร์เวย์ ชมวิวแสนสวยระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ช่นื ชมกับธรรมชำติ
อันสวยงำม ท่ำนจะได้ชมควำมงำมของหุบเขำ ทะเลสำบ น้ำตกสูง Kjosfossen ทีส่ วยงำม ซึง่ เกิดจำกกำร
ละลำยของหิมะ รถไฟสำยโรแมนติกนี้จะนำท่ำนลอดอุโมงค์ระหว่ำงทำงซึง่ มีถงึ 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ได้ใช้
แรงงำนคนขุดล้วนๆ จนกระทังถึ
่ งสถานี เมืองไมร์ดาล ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทำงรถไฟสำยโรแมน
ติกฟลัมส์บำนำ โดยสถำนีไมร์ดำลแห่งนี้อยูส่ งู กว่ำระดับน้ำทะเลประมำณ 867 เมตร จำกนัน้ นำท่ำนเปลีย่ น
ขบวนรถไฟเพื่อนำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองวอส อีกเมืองสกีรสี อร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เมืองน่ำรักริม
ทะเลสำบทีซ่ ง่ึ ล้นเกล้ำรัชกำลที่ 5 เคยเสด็จมำประทับเมือ่ ครำวเสด็จประพำสยุโรปในปี 1907 ซึง่ มีลำยพระ
หัตถ์ของรัชกำลที่ 5 พร้อมทัง้ ลำยเซ็นของคณะผูต้ ำมเสด็จในครัง้ นัน้ ใส่กรอบแสดงไว้ทล่ี อ็ บบีช้ นั ้ 2 ของ
โรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโค้ชรอรับทีเ่ มืองวอส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเบอร์เก้น Bergen เมืองหลวงแห่งศิ ลปวัฒนธรรม เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของ
นอร์เวย์ ออกไปทำงชำยฝั ง่ ตะวันตกเฉียงใต้ และเมืองหลวงเก่ำแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทัง้
ยังเป็ นเมืองมรดกโลก โดยได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกด้วย และเคยเป็ นเมือง
หลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะย้ำยไปยังกรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
1.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
เบอร์เก้น-สตัลไฮม์-เกโล
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านขึน้ รถรางไฟฟ้ า Floibanen Funicular เพือ่ ชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมือง
เบอร์เก้น ในวันทีอ่ ากาศสดใส ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพทีง่ ดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ กระทังได้
่ เวลา
อันสมควร ให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึง่ ในอดีตเป็ นโกดังสินค้าต่างๆ ปั จจุบนั ถูกดัดแปลงมาเป็ น
ร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพธิ ภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆ มากมาย (ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศในวันนัน้ ๆ)
สมควรแก่เวลานาท่านลงจากเขา และให้ทา่ นได้พกั ผ่อนอิรยิ าบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณ
ท่าเรือเก่าบริกเกนอาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3
ชัน้ ทีส่ ร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จัวหน้
่ าสามเหลีย่ ม มีเสน่หน์ ่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้
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แกะสลักเป็ นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรกั ษ์ดแู ลรักษาไว้เป็ นอย่างดี จนได้รบั
การขึน้ ทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงตำมรอยเบือ้ งพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั สูเ่ มืองสตัลไฮม์
Stalheim เมืองแสนสวยแห่งหุบเขำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง
่ ให้ทำ่ นได้ชมควำมงดงำมของ
ทัศนียภำพท่ำมกลำงฟยอร์ดและหมูข่ นุ เขำ ให้ทำ่ นเก็บภำพบรรยำกำศอันแสนโรแมนติคนี้ไว้เป็ นทีร่ ะลึก
จำกนัน้ เดินทำงสูเ่ มืองเกโล Geilo อีกครัง้ หนึ่งในเมืองสกีรสี อร์ทยอดนิยมในเขตภูมภิ ำคของฟยอร์ดนอร์เวย์
ทีต่ งั ้ อยูบ่ นเขำท่ำมกลำงควำมสดใสของธรรมชำติ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
เกโล-ออสโล
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงต่อสูก่ รุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสนสวมริมชำยฝั ง่ ทะเล
ออสโลฟยอร์ดทีม่ บี รรยำกำศงดงำมด้วยเกำะเล็กเกำะน้อยทีม่ อี ยูม่ ำกมำย สร้ำงทัศนียภำพทีง่ ดงำมเกิน
บรรยำย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนผ่ำนชมทำเนียบรัฐบำล, พระบรมมหำรำชวัง, อำคำรสถำปั ตยกรรมเก่ำแก่อำยุกว่ำ 100 ปี อำทิ
National Theatre, อำคำรรัฐสภำ และศำลำเทศบำลเมืองเก่ำซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ย่ำนเอเคอร์บรูค
Aker Brygge และทีต่ งั ้ ของศำลำว่ำกำร City Hall แนวอำร์ตเดคโค่ สถำปั ตยกรรมทีด่ ทู นั สมัย ประดับไปด้วย
น้ำพุ สวนและประติมำกรรมเติมแต่งให้ดกู ลมกลืน ใกล้กนั เป็ น The Nobel Peace Centre สถำนทีท่ ม่ี กี ำร
จัดแสดงเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั รำงวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่ำ ทีถ่ กู สร้ำงขึน้ มำใหม่ดว้ ย
แนวคิดสถำปั ตยกรรมร่วมสมัย จำกนัน้ นำท่ำนชม พิ พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง Viking Ship Museum อำคำรชัน้
เดียวทีจ่ ดั แสดงเรือไวกิง้ 3 ลำ ทีส่ ร้ำงจำกไม้โดยขุดได้จำกรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและแสดงเกีย่ วกับเครือ่ งมือ
ในชีวติ ประจำวันมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ชมตำนำนควำมเจริญในอดีตทีย่ งิ่ ใหญ่ของชำวไวกิง้ บรรพบุรษุ
ของชำวนอร์เวย์ทเ่ี ดินทำงไกลกว่ำค่อนโลกด้วยพำหนะนี้ ชำวไวกิง้ ใช้เรือในกำรรบ ทำกำรค้ำและออกสำรวจ
หำดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพธิ ภัณฑ์เรือไวกิง้ ทีเ่ ด่นสง่ำคือ เรืออุสแบนนิ ยำว 22 เมตร ทำจำกไม้โอ๊ค ใช้
ฝีพำยรำว 30 คนคำดว่ำสร้ำงขึน้ เพือ่ กษัตริยไ์ วกิง้ ใช้ในกำรเดินทำงระยะสัน้ ๆ ในทะเล และนำท่ำนชมสวน
ปฏิ มากรรมวิ กเกอร์แลนด์ สวนสำธำรณะอันเป็ นผลงำนของปฏิมำกร ทีน่ ำผลงำนของ กุสตำฟ วิกเกอร์
แลนด์ ปฏิมำกรชื่อดังทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตให้นำผลงำนมำจัดแสดงอย่ำงถำวรในอุทยำน ฟรอกเนอร์ ทีทำ่ นอำจ
เคยเห็นรูปของเสำโมโนลิท รูปปั น้ วัฏจักรของชีวติ มนุษย์สงู ถึง 17 เมตร ทีเ่ ป็ นรูปคนจำนวนมำกมำยปี นป่ ำย
กันอยูบ่ นเสำ ชมผลงานน้าพุวงจรชีวิต ทีม่ คี วำมหมำยสอนใจ จำกนัน้ ให้ทำ่ นเดินเล่นและช้อปปิ้ งย่าน
ถนนคาร์ลโจฮันส์เกท ย่ำนถนนคนเดินทีม่ สี นิ ค้ำของฝำกทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ ว อำทิ เครือ่ งครัว
พวงกุญแจ เป็ นต้น แต่สนิ ค้ำและของทีร่ ะลึกต่ำงๆ มีรำคำค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกนอร์เวย์เป็ นประเทศทีม่ คี ำ่
ครองชีพสูงทีส่ ดุ ในโลกประเทศหนึ่ง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีห่ ก
เช้ำ

14.15 น.

ออสโล
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
อิสระให้ทำ่ นพักผ่อนตำมอัธยำศัยและให้ทำ่ นเช็คเอ๊ำท์จำกทีพ่ กั
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นออสโล
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG955

วันทีเ่ จ็ด
06.15 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือมี
ผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

26 ก.ค.-1 ส.ค. / 27 ก.ค.-2 ส.ค.2561
12-18 ต.ค. / 23-29 ต.ค.2561
26 ก.ค.-1 ส.ค. / 27 ก.ค.-2 ส.ค.2561
12-18 ต.ค. / 23-29 ต.ค.2561
14-20 ก.ย. / 28 ก.ย. - 4 ต.ค.2561
9-15 พ.ย. / 23-29 พ.ย. / 30 พ.ย.-6 ธ.ค.2561
7-13 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค. / 23-29 ธ.ค.2561
26 ก.ค.-1 ส.ค. /
27 ก.ค.-2 ส.ค.61

12-18 ต.ค. /
23-29 ต.ค.61

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ

66,900

63,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

63,900

60,300

โมโน นอร์เวย์ 7 วัน (TG)
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เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

59,900

ท่านท่มตี วโดยสารอยู
ั๋
แ่ ล้ว ท่านละ

36,900

8,900

57,300
7,900
33,300

**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,900 บาท // ค่าทิ ปคนขับ และ
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **
9-15 พ.ย. / 23-29 พ.ย. /

โมโน นอร์เวย์ 7 วัน (TG)

14-20 ก.ย. /
30 พ.ย.-6 ธ.ค.2561/ 7-13 ธ.ค. / 2028 ก.ย. - 4 ต.ค.2561
26 ธ.ค. / 23-29 ธ.ค.2561

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ

56,500

55,500

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

54,500
51,500

53,500
50,500
8,900
33,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ท่านท่มตี วโดยสารอยู
ั๋
แ่ ล้ว ท่านละ

9,900
34,900

**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,900 บาท // ค่าทิ ปคนขับ และ
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***

หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท
• กรณี ท่านที่มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
• กรณี ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วม่ามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมี
การเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่สดุ ท่านอาจจะต้อง
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ไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่เมืองนัน้ ๆ แทน บริษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
• การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริ การ
• ค่าตัวเครื
๋ อ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 5
เม.ย.2561
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 3,900 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง)
• ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อน
คณะออกเดินทาง)
• ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง ท่านผูเ้ ดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตนเอง
• ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรนุ แรง หรือ ทรัพย์สนิ
หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำค่ำตัวโดยสำรของ
๋
์
ท่ำนนัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำทัง้ หมด
์
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▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยืน่ วีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตเรียกเก็บ
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตัวโดยสำรเครื
๋
อ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตัวโดยสำรแล้
๋
ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
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ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
3. กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพือ่ ให้เกิดควำมเหมำะสม
์
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตนอร์เวย์)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตนอร์เวย์ไม่อนุ ญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยูต่ ่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรือ่ งกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยูเ่ ท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุป๊ ยืน่ วีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

- โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
- ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก หรืออื่นๆ ทีป่ ิ ดบังหน้าตา,
ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์ **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
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- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุ
วันลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บา้ น

• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยืน่ วีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยืน่ วีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา
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จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยืน่ เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
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**** ข้อมูลที่ท่านให้รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างละเอียดและเป็ นข้อมูลที่เป็ นความจริ งเท่านัน้
เนื่ องจากนอร์เวย์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย
และข้อมูลจะถูกส่งไปยังสถานทูตนอร์เวย์ก่อนวันนัดหมายยื่น
กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมกับหน้ าสาเนาหนังสือเดิ นทางของท่านประกอบกัน ****

กรุณากรอกให้ครบถ้วน เป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความสะดวกและถูกต้องในการทา
ออนไลน์ ต่อไป อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนและกรุณาระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
2. สถานภาพ ........
หย่า ........

โสด ........ แต่งงานจดทะเบียน ........

แต่งงานไม่จดทะเบียน ........

หม้าย

กรณี สมรส แล้ว กรุ ณาแจ้ง วัน-เดื อน-ปี ที่สมรส (กรณี มีทะเบียนสมรส ใส่รายละเอียดตามทะเบียนสมรส)
........................................ (กรณี ไม่มีทะเบียนสมรส หรื ออยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา ใส่รายละเอียดวัน-เดื อน-ปี คร่าวๆ
ที่เริ่ มอยูก่ ินฉันท์สามี-ภรรยา) .......................................................................................................................
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(กรณี สถานภาพหย่า ใส่รายละเอียดวัน-เดื อน-ปี ตามใบหย่า) ..........................................................................
(กรณี สถานภาพแยกกันอยู ่ ใส่รายละเอียดวัน-เดื อน-ปี คร่าวๆ) ........................................................................
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
สัญชาติ ......................................................................
กรุ ณาใส่รายละเอียดบุตร หากมีบุตรด้วยกัน ชื่ อบุตร 1. ชื่ อ ...............................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อบุตร 2. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อบุตร 3. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อบุตร 4. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
กรุ ณาใส่รายละเอียดพี่นอ้ ง กรณี มีพ่ ีนอ้ ง
ชื่ อพี่นอ้ ง 1. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อพี่นอ้ ง 2. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อพี่นอ้ ง 3. ชื่ อ .................................................................................................
วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่ อพี่นอ้ ง 4. ชื่ อ .................................................................................................
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วัน-เดื อน-ปี เกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .........................

โทรศัพท์บา้ น ......................... โทรศัพท์มือถื อ

.......................................
อีเมล์ (ถ้ามีกรุ ณาใส่รายละเอียด) .................................................................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
ประเภทของงานที่ดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่องค์กรทาอยู ่ ........................................................................
โทรศัพท์

......................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
....................................................................

กรณี ศึกษาอยู ่ ชื่ อสถาบันการศึกษา ..............................................................................................................
ที่อยูส่ ถาบันการศึกษา ..................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...................................

โทรศัพท์ ........................................................

ระดับชัน้ / หลักสูตรการศึกษา .......................................................................................................
กรณี อุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................
6. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
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7. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่ ..................................

....... ไม่เคย ....... เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
ถึงวันที่ ..................................

รวม ...........

วัน

กรณี เคยได้วีซา่ เชงเก้น ได้จากประเทศอะไร
..................................

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

8. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้ วมื อสาหรับยื่ นคาร้องขอวีซา่ เชงเก้น ครั้งล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่ ...................................................................
9. ท่านเป็ นผูด้ ูแลค่าใช้จา่ ยด้วยตัวท่านเอง ....... ใช่ ....... ไม่ใช่ (กรณี ท่ ีไม่ใช่ให้ระบุบุคคลหรื อใครเป็ นผูด้ ูแลค่าใช้จา่ ย
ของท่าน) ..................................

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

-----------------------------------------------
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