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น ำทำ่นบนิตรงลัดฟ้ำส ูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์1ในกลุม่ประเทศสแกนดเินเวีย เปลีย่นประสบกำรณ์

กำรเดนิทำงดว้ยรถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana (The World famous flam-banen) ไดร้บัการ

ขนานนามว่าเป็น The Most Beautiful Train Journey in the World พรอ้มสมัผัสบรรยากาศ

ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) น ัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชม

ทิวทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) เพือ่ชมวิวกรุงเบอร์เกน้ เทียวชมเมืองหลวง

โมโนนอรเ์วย ์

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 
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ของประเทศนอร์เวย กรุงออสโล ต ืน่ตำตืน่ใจกับสวนประตมิากรรมวิเกลนัด ์(Vigeland Sculpture 

Park) ชมพพิธิภณัฑไ์วกิง้ (Viking Museum)  

 

ก าหนดการเดนิทาง         2-8, 4-10, 11-17 พ.ย. / 25 พ.ย.-1 ธ.ค. 2559 

 
 
 
 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ทำงเขำ้

ประตู 3   เคำนเ์ตอร ์D กำรบนิไทย พบเจำ้หนำ้ทีจ่ะคอยอ ำนวยควำมสะดวก

ใหก้ับท่ำน 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง     ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– พพิธิภณัฑไ์วกิง้ – เกยีรโ์ล 

00.55 น. ออกเดนิทำง โดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG954   

***ต ัง้แตว่นัที ่2 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.20 น. และถงึ

ออสโล เวลา 06.25 น.*** 

 

07.25 น. เดนิทำงถงึสนามบนิการเ์ดอรม์อน กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์(เวลำทอ้งถ ิน่

ชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และ ปรับเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที ่30 ตุลำคม 2559)  

หลังผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง น ำท่ำนชม กรุงออสโล (Oslo)  เมืองหลวง

ของประเทศนอรเ์วย์ ตัง้อยู่ขอบดำ้นเหนอืของอ่ำวฟยอรด์ทีช่ือ่ออสโลฟยอรด์ ซึง่

ในปี 2006 ออสโลไดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงทีม่ค่ีำครองชพีสูงทีสุ่ดในโลกแทนทีโ่ตเกยีว 

(ขอ้มูลจำกนติยสำร THE ECONOMIST) โดยออสโลตัง้อยู่ขอบดำ้นเหนอืของ

อ่ำวฟยอรด์ทีช่ือ่ “ออสโลฟยอรด์” ตัวเมอืงประกอบดว้ยเกำะ 40 เกำะ เกำะใหญ่

ทีสุ่ดชือ่ MALMOYA นอกจำกนี ้ยังมทีะเลสำบกว่ำ 343 แห่งซึง่เป็นแหล่งน ้ำจืด

ส ำคัญ น ำท่ำนเขำ้ชม อุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชม

ผลงำนของปฏมิำกรเอกชำวนอรเ์วย์ชือ่กุสตำฟ วกิเกแลนด ์ท ีใ่ชเ้วลำ 40 ปีใน

กำรแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึ่ง

ชวีติของมนุษย์ ตรงใจกลำงของอุทยำนเป็นทีตั่ง้ของรูปแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของ

ท่ำนชือ่ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจำกหนิสลักแกรนติเพียงแท่งเดยีว 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี   

บา่ย น ำท่ำนเขำ้ชมพิพิธภณัฑ์ไวกิ้ง (Viking Museum) พิพิธภัณฑ์ท ีจั่ดแสดง

เกีย่วกับเรอืท ีใ่นยุคศตวรรษที ่9 นอกจำกนียั้งจัดแสดงเกี่ยวกับ เครือ่งมอื ท ีช่ำว

ไวกิง้ใช ้ท ีม่อีำยุมำกกว่ำ 1000 ปี น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืง

แห่งสกีรสีอรท์แสนสวยกลำงหุบเขำ และดนิแดนแห่งกลำเซยีรท์ ี่มชีือ่เสียงของ

 
 
 

ระยะทำง 240 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 4 ชม. 
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นอรเ์วย์ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรทอ้งถ ิน่  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม BARDOLA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดนิทาง     เกยีรโ์ล – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิ – ไมรด์รลั –                  

ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ – กุดวานเกน้ – เบอรเ์กน้ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงฟลมั ใหท้่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ น่ังรถไฟสายโรแมน

ติกฟลัม -ไม ดร ัล  (The World famous flam-banen) Flamsbana – 

The Most Beautiful Train  Journey in The World นั บเป็นเส น้ท ำง

รถไฟสำยที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ  ลอดอุโมงค์ท ี่เจำะทะลุภูเขำ ผ่ำน

ทะเลสำบ แม่น ้ำ และน ้ำตกเหนือคณำนับทีเ่กดิจำกกำรละลำยของหมิะบนภูเขำ 

มุ่งสู่สถานไีมดรลั (Myrdal) ศูนย์กลำงของรถไฟสำยโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนควำม

สูง 857 เมตร เหนอืระดับน ้ำทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทีม่ภูีมทิัศนง์ดงำมสุด

สำยตำ ทีท่่ำนจะไดช้มปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตฟิยอรด์ อันเกดิจำกกำรละลำย

ของธำรน ้ำแข็งปกคลุมเหนอืพื้นดนิ 

ระยะทำง 110 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง  

บา่ย เปลี่ย นบรรย ำกำศให ท้่ ำนล่อ งเร ือชมความงาม ของซองฟยอร์ด 

(Sognefjord) มุ่ งหนำ้สู่ เมือ งกุดวานเก้น  (Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนี้

นอกจำกจะไดรั้บกำรจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยังไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำเป็นฟ

ยอรด์ที่ยำวและลกึทีสุ่ดในโลก (The longest and deepest fjord in the 

world) ช่วงทีไ่ดรั้บกำรยกย่องว่ำสวยทีสุ่ดคอื NARROW FJORD ระหว่ำงทำง

เพลิดเพลนิกับภูผำสูงชันอันเขยีวขจ ีธำรน ้ำตกนับรอ้ยสำย  ส ำหรับฟยอรด์นั ้น

นับว่ำเป็นควำมมหัศจรรย์ของธรรมชำต ิท ีเ่กดิจำกกำรกัดเซำะของแผ่นธำรน ้ำแข็ง

ในยุคน ้ำแข็งเมือ่หลำยลำ้นปีก่อน ในโลกนีม้ไีม่ก ีป่ระเทศทีม่ฟียอรด์ แต่ฟยอรด์ที่

ไดช้ือ่ว่ำสวยทีสุ่ดในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย์ ซึง่ช่องฟยอรด์แห่งนีไ้ดช้ือ่

ว่ำสวยตดิอันดับโลกเช่นกัน จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถโคช้ปรับอำกำศสู่เมอืง

เบอรเ์กน้ (Bergen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทำง 148 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2.15 ชม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม THON BERGEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง     เบอรเ์กน้ – ยอดเขาฟลอเยน – อุลวิค 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
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 พำท่ำนเทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันที่แสนน่ำรัก เป็นเมอืงท่ำท ีส่ ำคัญของ

นอรเ์วย์มำตัง้แต่ครสิศตวรรษที ่13 เมอืงนี้ลอ้มรอบดว้ยภูเขำถงึเจ็ดลูก มที่ำเรอืท ี่

ยำวถงึ 10 กโิลเมตร ชมอำคำรไมห้นำ้อ่ำว  Bryggen ซึง่ไดรั้บกำรอนุรักษ์ จำก

องคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจุบันไดรั้บกำรรักษำสภำพไวไ้ดอ้ย่ำงดี

ยิ่ง แลว้น ำท่ำนไปยังสถำน ีFloibanen เพื่อใหท้่ำนไดสั้มผัส ประสบกำรณ์ใหม่  

โดยน ัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen เพือ่ไปชมทิวทศันอ์ ันงดงามบนยอดเขา     

ฟลอเยน (Mount Floyen) ซึง่สูงถงึ 320 เมตร จำกระดับน ้ำทะเล  ท่ำนจะได ้

ชมควำมงำมของกรุงเบอรเ์กน้ ท ีตั่ง้อยู่บนปำกฟยอรด์นอรเ์วย์ ซึง่เป็นปลำยทำง

เสน้ทำงสำยฟยอรด์อันงดงำมทีสุ่ด แลว้น ำท่ำนเดนิทำงกลับสู่ตัวเมอืงเบอรเ์กน้ 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงอุลวคิ (Ulvik) เมอืงเล็กๆตัง้อยู่รมิฮำรด์แดงเกอรฟ์ยอรด์

อันงดงำม 

ระยะทำง 138 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 2 ชม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม BRAKANES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง     อุลวิค – ออสโล – อสิระช้อปป้ิง  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงกลับสู่กรุงออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย์ ท่ำน

สำมำรถชมทัศนยีภำพอันงดงำมของประเทศนอรเ์วย์ตลอดสองขำ้งทำง 

ระยะทำง 343 ก.ม.
ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 4.30 ชม. 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  

บา่ย น ำท่ำนถ่ำยรูป ศาลาว่าการเมอืงออสโล ซึ่งสรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม

ดว้ยลักษณะของอำคำรหอคอยคู่ ตัง้อยู่บรเิวณริมแม่น ้ำ ซึง่รำยลอ้มดว้ยอำคำรที่

สวย งำมริมออสโลฟยอรด์ อีกทั ้งโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera 

House) หนึง่ในโครงกำรปรับปรุงบรเิวณชำยฝ่ังของออสโลใหเ้กิดเป็นพื้นท ีท่ ี่ม ี

ประโยชน์ และกำรปรับผังกำรจรำจรของชำยฝ่ังดำ้นตัวเมอืงออสโล พำท่ำน

ถ่ำยรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถำนส ำคัญประจ ำเมือง และมี

สถำปัตยกรรมที่สวยงำมโดดเด่นที่เหมำะแก่กำรแวะชมถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก  

จำกนัน้มเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นเลอืกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส์ 

เกท (Karl Johans Gate) ใหท้่ำนเลอืกซือ้ของฝำกของทีร่ะลกึตำมอัธยำศัย 

 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรทอ้งถ ิน่  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม RADISSON BLU หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง     ออสโล – สนามบนิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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 พ ำท่ ำน เดิ น ท ำ ง สู่ส น าม บิน  เพื่ อ ใ ห ้ท่ ำน ไ ด ้ม ีเ วล ำท ำ  คืน ภ า ษี                        

(Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษีในสนำมบนิ 

 

14.15 น ำท่ำนเดนิทำงกลับกรุงเทพ ดว้ยสำยกำรบนิไทยดว้ยเทีย่วบนิ TG955 

***ต ัง้แตว่นัที ่2 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 13.30 น. และถงึ

กรุงเทพฯ เวลา 06.20 น.*** 

 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง     กรุงเทพ 

06.15 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิำพ 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย์ และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 

 

โปรแกรม : โมโนนอรเ์วย ์

7 วนั 4 คนื 

โดยการบนิไทย (TG)  

 

 

         ก าหนดการเดนิทาง     2-8, 4-10, 11-17 พ.ย. / 25 พ.ย.-1 ธ.ค. 2559 

            
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,400.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 59,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไม่เสรมิเตยีง) 59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสุดวสัิยทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เดนิทำง หำก

ท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วันก่อนกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) กระเป๋ำท่ำนละ1 ใบ (ไม่เกนิ 23 กโิลกรัม) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท ีย่วตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเท ีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

- กรณีเสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บำท ขึน้อยู่กับช่วงอำยุ 

      -   ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศ ท่ำนละไม่เกนิ 1,500,000 บำท  

 8.  มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดกำรเดนิทำง  

 9.  ค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำเขำ้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่ำทปิพนักงำนขับรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 

11. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัว อำทเิช่น  ค่ำเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ์, ค่ำซักรดี, ค่ำธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง,            

ค่ำน ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคุเทศก ์ซึ่งโดยมาตรฐาน  

3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 48 ช่ัวโมงหลังกำรจอง โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพื่อท ำกำรจองควิยื่นวซ่ีำ ภำยใน   

    3 วันนับจำกวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ท ี ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 

  5. กำรยื่นวซ่ีำในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตัดสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท ี ่

6. หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่

สะดวกในกำรเดนิทำงท่องเท ีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแล

สมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท า

ใหไ้มส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัิวีซา่เป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งสิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.   ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ย 

      สำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.   หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ 

      ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เช่น   

      สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย  

      และอ ำนำจในกำรใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจำ้หนำ้ท ีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใช้จา่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมผีลท าให ้คณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิท

และผูเ้ดนิทำงอืน่ท ีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำร

เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่ำธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบรกิำรยื่นวซ่ีำ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพักอำจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห ้องพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว        

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  

3. กรณีท ีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลัีกษณะแตกต่ำงกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

*** ย ืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ี ่VFS Global (เทรนด ี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัท าการ 
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมีหนำ้เหลอืส ำหรับประทับวีซำ่อยำ่งนอ้ย 2 

หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้ง

ไม่ช ำรุด(หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ ควรน ำมำประกอบกำรยืน่วีซำ่ดว้ย)   

2. รูปถา่ย รูปถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเทำ่นั้น ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ 

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง 

3.1  กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงินในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วีซำ่  และบัญชตีอ้งมีครบทกุเดอืน  ในกรณีที่

มีไม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมุดบัญชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่

ใหม่) 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตำม

หนำ้พำสปอร์ต ออกมำไม่เกนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับบัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งท ำ BANK GUARANTEE ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นั้น ฉบับภำษำอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจำ้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ (ผูเ้ดนิทำง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอร์ต 

กรุณำยืน่ขอจำก ธนำคำร่ลวงหนำ้ โดยใชเ้วลำด ำเนินงำนประมำณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน 

หลังจำกธนำคำรออกให ้  

     3.4.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่ีกำรชีแ้จงควำมสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้สว่น 

อำยไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รูปถำ่ยรำ้น สัญญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท ำงำน  
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(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรียนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ตใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มีกำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือ

หนำ้พำสปอร์ตบดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียด

ว่ำฝ่ำยใดเป็นผูม้ีอ ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สัมภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ทัง้สองท่าน 

7. ทำ่นไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซา่

เท่าน ัน้ 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอร์มส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วีซ่ำเชงเกนประเทศนอร์เวย ์

กรุณำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำอังกฤษ ** กรอกข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง ** 

จะตอ้งตรงกนักบัเอกสารทีย่ ืน่เท่าน ัน้ หากไม่ตรง ทางบรษิทัไม่เก ีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

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 วันที่คู่สมรสเสียชีวิต* ......................................................................... 

ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาที่เสียชีวิต พร้อมวันเดือนปีเกิดของเขา *............................................... 

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

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

โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 

อาชีพ*    เจ้าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 
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ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 

ต าแหน่ง.................................................................................................................. 

ที่อยู่ที่ท างาน*................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร .................................. .............. 

อีเมล์ (ส านักงาน).............................................................  อีเมล์ส่วนตัว ............................... ......................... 

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

หากเคยมวีีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วีซ่าจากสถานทูตอะไร*.......................................................... 

แจ้งวันออกและหมดอายุของวีซ่า  (ต้องระบุ).*.......................................................................................... 

วันที่สแกนลายนิ้วมือ  ตอนย่ืนวีซ่า (ต้องระบุ)*......................................................................................... 

ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ หรือไม่*.......................................................................... 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกให้ ผู้ที่สายเลือดเดียวกัน  

ท่านใดออก................................................................ 

 


