
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทํานบินตรงลัดฟ้าสํูกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 1ในกลุํมประเทศสแกนดิเนเวีย เปลี่ยนประสบการณ์

การเดินทางด๎วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana (The World famous flam-banen) ได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น  The Most Beautiful Train Journey in the World พร้อมสัมผัสบรรยากาศ

ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) นั่งรถรางไฟฟ้า  Floibanen เพื่อไปชม

ทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) เพ่ือชมวิวกรุงเบอร์เก๎น  เทียวชมเมืองหลวง

ของประเทศนอร์เวย กรุงออสโล  ตื่นตาตื่นใจกับ สวนประติมากรรมวิ เกลันด์ (Vigeland Sculpture 

Park) ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Viking Museum)  

 

กําหนดการเดินทาง       2-8, 6-12, 13-19, 20-26 ก.ย. / 27 ก.ย.-3 ต.ค. 2559   

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

 
 
 
 

โมโนนอร์เวย์ 

7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบิน การบินไทย (TG) 



วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ  

21.30 น. คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ทางเข๎า

ประตู 3   เคาน์เตอร์ D การบินไทย พบเจ๎าหน๎าท่ีจะคอยอํานวยความสะดวก

ให๎กับทําน 

 

วันที่สองของการเดินทาง     ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – เกียร์โล 

00.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG954   

***ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.20 น. และถึง

ออสโล เวลา 06.25 น.*** 

 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินการ์เดอร์มอน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ (เวลาท๎องถ่ิน

ช๎ากวําประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และ ปรับเป็น 6 ช่ัวโมงในวันท่ี  30 ตุลาคม 2559)  

หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง นําทํานชม กรุงออสโล (Oslo)  เมืองหลวง

ของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยูํขอบด๎านเหนือของอําวฟยอร์ดท่ีช่ือออสโลฟยอร์ด ซึ่ง

ในปี 2006 ออสโลได๎ช่ือวําเป็นเมืองท่ีมีคําครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว 

(ข๎อมูลจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตั้งอยูํขอบด๎านเหนือของ

อําวฟยอร์ดท่ีช่ือ “ออสโลฟยอร์ด” ตัวเมืองประกอบด๎วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญํ

ท่ีสุดช่ือ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกวํา 343 แหํงซึ่งเป็นแหลํงน้ําจืด

สําคัญ นําทํานเข๎าชม  อุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชม

ผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช๎เวลา 40 ปีใน

การแกะกลุํมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให๎คนรุํนหลังได๎เห็นวัฎจักรในหนึ่ง

ชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลักช้ินโบว์แดงของ

ทํานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทํงเดียว 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน   

บ่าย นําทํานเข๎าชม พิพิธภัณฑ์ไวก้ิง (Viking Museum) พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดง

เกี่ยวกับเรือท่ีในยุคศตวรรษท่ี 9 นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ เครื่องมือ ท่ีชาว

ไวกิ้งใช๎ ท่ีมีอายุมากกวํา 1000 ปี นําทํานเดินทางสํูเมืองเกียร์โล (Geilo) เมือง

แหํงสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแหํงกลาเซียร์ท่ีมีช่ือเสียงของ

นอร์เวย์ 

 

 
 

ระยะทาง 240 ก.ม.

ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารท๎องถ่ิน  

 นําเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม BARDOLA หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง     เกียร์โล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติก – ไมร์ดรัล –                  

ล่องเรือซองฟยอร์ด – กุดวานเก้น – เบอร์เก้น 

เช้า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 นําทํานเดินทางสํู เมืองฟลัม  ให๎ทํานสัมผัสประสบการณ์  นั่งรถไฟสายโรแมน

ติกฟลัม-ไมดรัล  (The World famous flam-banen) Flamsbana – 

The Most Beautiful Train  Journey in The World นับเป็นเส๎นทาง

รถไฟสายท่ีโรแมนติกท่ีสุดในยุโรปเหนือ  ลอด อุโมงค์ ท่ีเจาะทะลุภูเขา  ผําน

ทะเลสาบ แมํน้ํา และน้ําตกเห นือคณานับท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา 

มุํงสํูสถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูํบนความ

ระยะทาง 110 ก.ม.

ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 



สูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกล๎กับฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทัศน์งดงามสุด

สายตา ท่ีทํานจะได๎ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลาย

ของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

บ่าย เปลี่ยนบรรยากาศให๎ ทําน ล่องเรือชมความงามของ ซองฟยอร์ด 

(Sognefjord) มุํงหน๎า สํูเมืองกุด วานเก้น (Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนี้

นอกจากจะได๎รับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแล๎ว ยังได๎รั บการขนานนามวําเป็นฟ

ยอร์ดท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก (The longest and deepest fjord in the 

world) ชํวงท่ีได๎รับการยกยํองวําสวยท่ีสุดคือ NARROW FJORD ระหวํางทาง

เพลิดเพลินกับภูผาสูงชัน อันเขียวขจี ธารน้ําตกนับร๎อยสาย  สําหรับฟยอร์ดนั้น

นับวําเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแผํนธารน้ําแข็ง

ในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายล๎านปีกํอน ในโลกนี้มีไมํกี่ประเทศท่ีมีฟยอร์ด  แตํฟยอร์ดท่ี

ได๎ช่ือวําสวยท่ีสุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งชํองฟยอร์ดแหํงนี้ได๎ช่ือ

วําสวยติดอันดับโลกเชํนกัน จากนั้นนําทํานเดินทางโดยรถโค๎ชปรับอากาศสํูเมือง

เบอร์เก้น (Bergen)  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ระยะทาง 148 ก.ม.

ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.15 ชม. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 นําเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม THON BERGEN หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ของการเดินทาง     เบอร์เก้น – ยอดเขาฟลอเยน – อุลวิค 

เช้า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  

 พาทํานเท่ียวชมเมืองเบอร์เก๎น เมืองในฝันท่ีแสนนํารัก เป็นเมืองทําท่ีสําคัญของ

นอร์เวย์มาตั้งแตํคริสศตวรรษท่ี 13 เมืองนี้ล๎อมรอบด๎วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทําเรือท่ี

ยาวถึง 10 กิโลเมตร ชมอาคารไม๎หน๎าอําว  Bryggen ซึ่งได๎รับการอนุรักษ์ จาก

องค์การยูเนสโกให๎เป็นมรดกโลก และปัจจุบันได๎รับการรักษาสภาพไว๎ได๎อยํางดี

ยิ่ง แล๎วนําทํานไปยังสถานี Floibanen เพื่อให๎ทํานได๎สัมผัส  ประสบการณ์ใหมํ  

โดยน่ังรถรางไฟฟ้า  Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขา      

ฟลอเยน (Mount Floyen) ซึ่งสูงถึง 320 เมตร จากระดับน้ําทะเล  ทํานจะได๎

ชมความงามของกรุงเบอร์เก๎น ท่ีตั้งอยูํบนปากฟยอร์ดนอร์เวย์  ซึ่งเป็นปลายทาง

เส๎นทางสายฟยอร์ดอันงดงามท่ีสุด แล๎วนําทํานเดินทางกลับสํูตัวเมืองเบอร์เก๎น 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย นําทํานเดินทางสู่เมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆตั้งอยูํริมฮาร์ดแดงเกอร์ฟยอร์ด

อันงดงาม 

ระยะทาง 138 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 นําเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม BRAKANES หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง     อุลวิค – ออสโล – อิสระช้อปปิ้ง  

เช้า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานเดินทางกลับสํูกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์  ทําน

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของประเทศนอร์เวย์ตลอดสองข๎างทาง 

ระยะทาง 343 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  



บ่าย นําทํานถํายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล  ซึ่งสร๎างด๎วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม

ด๎วยลักษณะของอาคารหอคอยคูํ ตั้งอยูํบริเวณริมแมํน้ํา ซึ่งรายล๎อมด๎วยอาคารท่ี

สวยงามริมออสโลฟยอร์ด อีกท้ัง โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera 

House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให๎เกิดเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด๎านตัวเมืองออสโล พาทําน

ถํายรูป  Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคัญประจําเมือง และมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเดํนท่ีเหมาะแกํการแวะชมถํายรูปเป็นท่ีระลึก  

จากนั้นมีเวลาให๎ทํานเดินเลํนเลือกซื้อของช๎อปปิ้ง ณ บริเวณ ถนนคาร์ล โยฮันส์ 

เกท (Karl Johans Gate) ให๎ทํานเลือกซื้อของฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารท๎องถ่ิน  

 นําเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม RADISSON BLU หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง     ออสโล – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 พาทํานเดินทางสํู สนามบิน  เพื่อให๎ทํานได๎มีเวลาทํา คืนภาษี                        

(Tax Refund) และเลือกซื้อสินค๎าปลอดภาษีในสนามบิน 

 

14.15 นําทํานเดินทางกลับกรุงเทพ ด๎วยสายการบินไทยด๎วยเท่ียวบิน TG955 

***ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 06.20 น.*** 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง     กรุงเทพ 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์ และ โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม) 

 

         กําหนดการเดินทาง    2-8, 6-12, 13-19, 20-26 ก.ย. / 27 ก.ย.-3 ต.ค. 2559   

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

            
 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ 55,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000.- 

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน 55,900.- 

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน (ไมํเสริมเตียง) 55,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง 3,500.- 



หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี ทาง 

บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได ๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํ

อนุญาตให๎เข๎าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก

ทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเท่ียว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

4. กรณีท่ีคณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง  

5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. คําตั๋วเครื่องบิน ช้ันประหยัดสายการบินฟินแอร ์( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) กระเป๋าทํานละ1 ใบ (ไมํเกิน 

23 กิโลกรัม) 

2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 

3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คําห๎องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทํา 

5. คําอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คําเข๎าชมสถานท่ีทํองเท่ียวตามรายการ 

7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าท่ี) 

- กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยูํกับชํวงอาย ุ

      -   คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศ ทํานละไมํเกิน 1,500,000 บาท  

 8.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  

 9.  คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศเชงเก๎น 

10. คําทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

 

อัตราน้ีไม่รวม 

1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน  คําเครื่องดื่มท่ีส่ังพิเศษ , คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา 30 ก.ก.และมากกวํา 2 ช้ิน,  คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําท่ีสูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น 

3. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3% 

4. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซ่ึงโดยมาตรฐาน  



3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน) 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข๎าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับ 

     เงินมัดจําแล้วเท่าน้ัน 

2.  สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซํา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  

3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าท่ี  

    กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ 

    คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้น 

  5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ท้ังแบบหมูํคณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าท่ี 

7. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมํ

สะดวกในการเดินทางทํองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ช่ัวโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะ

ทัวร์ท้ังหมด 

 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเหต 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  

 

1. ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทํา

ให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจําหรือ

ค่าทัวร์ทั้งหมด 

2. การอนุมัติวีซ่าเป็น ดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตรา

ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้ เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทาง

สถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 
 

1.   ทางบริษัทได๎สํารองท่ีนั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   



2.   หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      คําใช๎จํายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย 

3.   นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ท่ีจะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน 

      กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ท่ีมีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชํน   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ท่ีมีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย  

      และอํานาจในการให๎ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทํานั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ๎งยกเลิกภายใน   45 วันกํอนเดินทาง  เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท 

2. แจ๎งยกเลิกภายใน   30 วันกํอนเดินทาง  เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท 

3. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 20 วันกํอนเดินทาง  เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัท

และผู๎เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได ๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํท้ังนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายท่ีไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ 

คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํา

มาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว) / คําสํวนตํางในกรณีท่ีกรุ๏ปออกเดินทางไมํครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด    

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้  เนื่องจากผู๎เดินทางทํานอื่นในกลุํมโดนปฏิเสธ   วีซํา หรือไมํวํา

ด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงท่ีเกิดขึ้นแล๎วกับทํานเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าท่ี ไมํวําเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎อง

เดี่ยว (Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) 

ห๎องพักอาจจะไมํติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว        

แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องท่ีเป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และ

ไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน 

 



เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (นอร์เวย์)  

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูต *** 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15วันทําการ 

 

1. หนังสือเดินทาง  (Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 2 หน๎า อายุ

การใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ หนังสือเดินทางจะต๎องไมํชํารุด ฉีกขาด มี

รอยขีดเขียน  และให๎ ถํายหน๎าแสตมป์เข๎าออกทุกหน๎า และหน๎าวีซําของทุกประเทศ ด๎วยท้ังเลํมเกําแ ละเลํม

ใหมํ (กรณีลูกค๎าไมํได๎ให๎หนังสือเดินทางเลํมจริงมา รบกวนถํายไปด๎วย)  

 

2. รูปถ่ายรูปถํายสีหน๎าตรงขนาด1.5x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (ใช๎รูปสีพื้นหลังขาว  

ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือนและต๎องไมํซ้ํากับรูปวีซําท่ีมีในเลํม สติ๊กเกอร์ใช๎ไมํได๎ , 

ห๎ามสวมแวํนตาหรือเครื่องประดับ ) และกรุณาเขียนช่ือ -นามสกุลตัวบรรจงไว๎

ด๎านหลังรูปและประกบด๎านหน๎าของรูปเข๎าหากัน (อยําให๎รูปเลอะหมึกแล๎วอยํา

ให๎รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไมํรับรูปแบบนี้ ทํานอาจจะต๎อง

ถํายใหมํ) 

 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี)/ทะเบียนสมรส/ทะเบียน

หย่า/มรณะบัตร/ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้าเคยเปล่ียน)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษยกเว้นสําเนา

บัตรประชาชน 

 

    4.หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน)   

4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและ

ชํวงเวลาท่ีอนุมัติให๎ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไป Europe เท่าน้ันไม่ต้องระบุชื่อประเทศและต้องมี

อายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่าต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

 

 

4.2 กรณีเจ้าของกิจการ สําเน าใบทะเบียนการค๎าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู๎

เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ๎นสํวนพร๎อมท้ัง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไมํ

เกิน 3 เดือน)พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

4.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยูํ 

เทํานั้น  (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 

เดือนก่อนยื่นวีซ่า)ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข๎าราชการบํานาญมาด๎วย 

 

5. หลักฐานการเงิน 

5.1กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  ใช๎ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ สํวนตัวของผู๎เดิ นทาง ถ่าย

สําเนา ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงินไม่เกิน15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 

***ในกรณีที่ยอดเงิน ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนสําเนาสมุดเงินฝาก*** 



*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และ บัญชีฝากประจํา*** 

5.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเลํมใหมํ ให๎ทํานถํายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลํม (ท้ังเลํมเกํา –เลํมใหมํ) 

5.3  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง 

     5.3.1. ต๎องทําเป็น หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง BANK CERTIFICATE หรือ BANK 

GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเทํานั้น ระบุช่ือเจ๎าของบัญชี (บุคคลท่ีออกคําใช๎จํ าย)ต้องสะกดชื่อ – 

สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต  และบุคคลท่ีเจ๎าของบัญชีออกคําใช๎จํายให๎ (ผู๎เดินทาง )ต้องสะกดชื่อ – 

สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ 

     5.3.2. พร๎อมถํายสําเนาสมุดบัญชีย๎อนหลัง 6 เดือน ซึ่งต๎องเป็นบัญชีเดียวกับท่ีขอ BANK CERTIFICATE 

หรือ BANK GUARANTEEในข๎อ 4.3.1 

 

6. กรณเีด็กไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 

**สําหรับกรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์** 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา โดยมารดาจะต๎องคั ดหนังสือระบุ ยินยอมให๎

บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับ บิดาโดยมี การรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

คําเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัดพร๎อมฉบับแปลภาษาอังกฤษพร๎อมแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตมารดามาด๎วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา   โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอมให๎บุตร

เดินทางไปตํางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยคําเสียหาย

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร๎อมแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดามาด๎วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทา งพร้อมกับบิดาและมารดา  ท้ังบิดาและมารดา จะต๎องคัดหนังสือระบุ ยินยอมให๎บุตร

เดินทางไปตํางประเทศ กับใคร และมีความสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎ง

ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยคําเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด๎วย พร๎อมท้ังแนบ

สถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแกํบุตรด๎วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่ายใด

เป็นผู๎มีอํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียวพร๎อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

***กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดา ต๎องลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา พร๎อมเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรท่ีสถานทูตด๎วย ทั้งสองท่าน 

 

7. เบอร์มือถือหรืออีเมล์ที่สามารถได้สะดวก 

 

8. ทํานไมํจําเป็นต๎องเซ็น รับรองสําเนาถูกต๎อง ให๎ทํานเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติม

ได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 



แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศนอร์เวย ์
กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ 

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 
จะต้องตรงกันกับเอกสารที่ยื่นเท่านั้น หากไม่ตรง ทางบริษัทไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล.............................................................. 
นามสกุลเดิม(กรณีผู้หญิงแต่งงาน)*........................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................สถานที่เกิด........................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................  
วันที่ออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 
สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน(ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      
  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 
ใส่วันเดือนปีที่สมรส วันหย่า หรือ วันที่คู่สมรสเสียชีวิต* ......................................................................... 
ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พร้อมวันเดือนปีเกิดของเขา *............................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................. .. 
รหัสไปรษณีย์............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 
อาชีพ*    เจ้าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 
ต าแหน่ง.................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ท างาน*............................................................................................................................ ..................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อีเมล์ (ส านักงาน).............................................................  อีเมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 
หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วีซ่าจากสถานทูตอะไร*.......................................................... 
แจ้งวันออกและหมดอายุของวีซ่า  (ต้องระบุ).*..........................................................................................  
วันที่สแกนลายน้ิวมือ  ตอนย่ืนวีซ่า (ต้องระบุ)*......................................................................................... 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม่*..........................................................................  

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกให้ ผู้ท่ีสายเลือดเดียวกัน ท่านใดออก........................... 

 


