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Flamsbana Norway  
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    



นําทา่นบนิตรงลดัฟ้าสูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย์  1ในกลุม่ประเทศสแกนดเินเวยี เปลีBยนประสบการณก์าร

เดนิทางดว้ยรถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana (The World famous flam-banen) ไดร้บัการขนาน

นามวา่เป็น The Most Beautiful Train Journey in the World พรอ้มสมัผสับรรยากาศล่องเรอืชม

ความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) น ัEงรถรางไฟฟ้า Floibanen เพืEอไปชมทวิทศันอ์นังดงาม

บนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) เพืBอชมววิกรงุเบอรเ์ก ้ น เทยีวชมเมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์

กรงุออสโล ตืBนตาตืBนใจกบัสวนประตมิากรรมวเิกลนัด ์ (Vigeland Sculpture Park) ชมพพิธิภณัฑไ์ว

กิLง (Viking Museum)   

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 1 – 7, 5 – 11, 19 – 25, 22 – 28  
พฤศจกิายน : 17 – 23, 21 – 27, 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 1 – 7 

52,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีEยง คํEา โรงแรมทีEพกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2
กรงุเทพฯ – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์–                                           

พพิธิภณัฑไ์วกิOง – เกยีรโ์ล
✈ O O

HIGHLAND LODGE 
HOTEL

3
เกยีรโ์ล – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิ – ไมรด์รัล –                  

ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ – กดุวานเกน้ – เบอรเ์กน้
O O O THON BERGEN 

4 เบอรเ์กน้ – ยอดเขาฟลอเยน – อลุวคิ O O O BRAKANES 

5 อลุวคิ – ออสโล – อสิระชอ้ปปิOง O O O
PARK INN BY 
RADISSON

6 ออสโล – สนามบนิ – กรงุเทพฯ O ✈ ✈

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 3 

เคานเ์ตอร ์D การบนิไทย พบเจา้หนา้ทีBคอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีEสองของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์–  

                                          พพิธิภณัฑไ์วกิLง – เกยีรโ์ล

00.55 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ การบนิไทย เทีEยวบนิทีE TG954   

***ต ัLงแตเ่ดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.20 น. และ

ถงึออสโล เวลา 06.50 น.***
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07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิการเ์ดอรม์อน กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์  (เวลาทอ้ง

ถิBนชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัBวโมง และปรับเป็น 6 ชัBวโมงในวนัทีB 29 ตลุาคม 

2560) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นชม กรงุออสโล (Oslo)  เมอืง

หลวงของประเทศนอรเ์วย ์ ตั Oงอยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ทีBชืBอออสโลฟ

ยอรด์ ซึBงในปี 2006 ออสโลไดช้ืBอวา่เป็นเมอืงทีBมคีา่ครองชพีสงูทีBสดุในโลก

แทนทีBโตเกยีว (ขอ้มลูจากนติยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตั Oงอยูข่อบ

ดา้นเหนอืของอา่วฟยอรด์ทีBชืBอ “ออสโลฟยอรด์” ตวัเมอืงประกอบดว้ยเกาะ 40 

เกาะ เกาะใหญท่ีBสดุชืBอ MALMOYA นอกจากนีO ยงัมทีะเลสาบกว่า 343 แหง่ซึBง

เป็นแหล่งนํOาจดืสําคัญ นําท่านเขา้ชม อุทยานฟรอกเนอร  ์ (Frognor 

Sculoture Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ืBอกสุตาฟ วกิเก

แลนด ์ ทีBใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รปูสลกัหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่

หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึBงชวีติของมนุษย ์ ตรงใจกลางของอทุยานเป็นทีBตั Oงของ

รปูแกะสลกัชิOนโบวแ์ดงของทา่นชืBอ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลกั

แกรนติเพยีงแทง่เดยีว

เทีEยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์วกิLง (Viking Museum) พพิธิภณัฑท์ีBจัดแสดง

เกีBยวกบัเรอืทีBในยคุศตวรรษทีB 9 นอกจากนีOยงัจัดแสดงเกีBยวกบั เครืBองมอื ทีBชาว

ไวกิOงใช ้ทีBมอีายมุากกวา่ 1000 ปี นําทา่นเดิ นทางสูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) 

เมอืงแหง่สกรีสีอรท์แสนสวยกลางหบุเขา และดนิแดนแหง่กลาเซยีรท์ีBมชี ืBอเสยีง

ของนอรเ์วย์

ระยะทาง 240 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม.

คํEา รับประทานอาหารคํBา ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิBน

นําเขา้สูท่ีBพัก โรงแรม HIGHLAND LODGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัทีEสามของการเดนิทาง     เกยีรโ์ล – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิ – ไมรด์รลั –                  

ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ – กดุวานเกน้ – เบอรเ์กน้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟลมั ใหท้า่นสมัผัสประสบการณ ์ นัBงรถไฟสายโรแมน

ตกิฟลมั-ไมดรลั (The World famous flam-banen) Flamsbana – 

The Most Beautiful Train  Journey in The World นับเป็นเส ้นทาง

รถไฟสายทีBโรแมนตกิทีBสุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท์ีBเจาะทะลุภูเขา ผ่าน

ทะเลสาบ แมนํ่Oา และนํOาตกเหนอืคณานับทีBเกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขา 

มุง่สูส่ถานไีมดรลั (Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตั Oงอยูบ่น

ความสงู 857 เมตร เหนอืระดบันํOาทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ทีBมภีมู ิ ทศัน์

งดงามสดุสายตา ทีBทา่นจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาตฟิยอรด์ อนัเกดิจาก

การละลายของธารนํOาแข็งปกคลมุเหนอืพืOนดนิ

ระยะทาง 110 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.30 

ชม.

เทีEยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืOนเมอืง
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บา่ย
เปลี Bยนบรรยากาศใหท้่ านล ่อง เร ือชมความงามของซองฟยอร ์ด 

(Sognefjord) มุง่หนา้สูเ่มอืงกุดวานเก้ น (Gudvangen) ซึBงฟยอรด์นีO

นอกจากจะไดรั้บการจัดอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นฟ

ยอรด์ทีBยาวและลกึทีBสดุในโลก (The longest and deepest fjord in the 

world) ชว่งทีBไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยทีBสดุคอื NARROW FJORD ระหวา่ง

ทางเพลดิเพลนิกบัภผูาสงูชนัอนัเขยีวขจ ี ธารนํOาตกนับรอ้ยสาย สําหรับฟยอรด์

นัOนนับวา่เป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิ ทีBเกดิจากการกดัเซาะของแผน่ธารนํOา

แข็งในยคุนํOาแข็งเมืBอหลายลา้นปีกอ่น ในโลกนีOมไีมก่ีBประเทศทีBมฟียอรด์ แตฟ่

ยอรด์ทีBไดช้ืBอว่าสวยทีBสดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ ซึBงชอ่งฟยอรด์

แหง่นีOไดช้ืBอวา่สวยตดิอนัดบัโลกเชน่กนั จากนัOนนําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับ

อากาศสูเ่มอืงเบอรเ์กน้ (Bergen) 

ระยะทาง 148 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.15 

ชม.

คํEา รับประทานอาหารคํBา ณ ภตัตาคารอาหารพืOนเมอืง

นําเขา้สูท่ีBพัก โรงแรม THON BERGEN หรอืเทยีบเทา่

วนัทีEส ีEของการเดนิทาง     เบอรเ์กน้ – ยอดเขาฟลอเยน – อลุวคิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

พาทา่นเทีBยวชมเมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันทีBแสนน่ารัก เป็นเมอืงทา่ทีBสําคัญของ

นอรเ์วยม์าตั Oงแตค่รสิศตวรรษทีB 13 เมอืงนีOลอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรอืทีB

ยาวถงึ 10 กโิลเมตร ชมอาคารไมห้นา้อา่ว  Bryggen ซึBงไดรั้บการอนุรักษ์ จาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจบุนัไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดี

ยิBง แลว้นําทา่นไปยงัสถาน ีFloibanen เพืBอใหท้า่นไดส้มัผัส ประสบการณใ์หม ่ 

โดยน ัEงรถรางไฟฟ้า Floibanen เพืEอไปชมทวิทศันอ์ ั นงดงามบนยอดเขา     

ฟลอเยน (Mount Floyen) ซึBงสงูถงึ 320 เมตร จากระดบันํOาทะเล  ทา่นจะได ้

ชมความงามของกรงุเบอรเ์กน้ ทีBตั Oงอยูบ่นปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ ซึBงเป็นปลายทาง

เสน้ทางสายฟยอรด์อนังดงามทีBสดุ แลว้นําทา่นเดนิทางกลบัสูต่วัเมอืงเบอรเ์กน้

เทีEยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลุวคิ (Ulvik) เมอืงเล็กๆตั Oงอยูร่มิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์

อนังดงาม

ระยะทาง 138 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2 

ชม.

คํEา รับประทานอาหารคํBา ณ ภตัตาคารอาหารพืOนเมอืง

นําเขา้สูท่ีBพัก โรงแรม BRAKANES หรอืเทยีบเทา่

วนัทีEหา้ของการเดนิทาง     อลุวคิ – ออสโล – อสิระชอ้ปปิL ง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ทา่น

สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของประเทศนอรเ์วยต์ลอดสองขา้งทาง

ระยะทาง 343 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4.30 

ชม.

เทีEยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม : Flamsbana Norway 

7 วนั 4 คนื 

โดยการบนิไทย (TG)  

กาํหนดการเดนิทาง ปี 2560 
กนัยายน : 1 – 7, 5 – 11, 19 – 25, 22 – 28      
พฤศจกิายน : 17 – 23, 21 – 27, 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 1 – 7 

บา่ย นําทา่นถา่ยรปู ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึBงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีBสวยงาม

ดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ ตั Oงอยูบ่รเิวณรมิแมนํ่Oา ซึBงรายลอ้มดว้ยอาคารที่

สวยงามรมิออสโลฟยอรด์ อกีทั Oงโรงละครแหง่ชาต ิ (The Oslo Opera 

House) หนึBงในโครงการปรับปรงุบรเิวณชายฝัBงของออสโลใหเ้กดิเป็นพืOนทีBทีBมี

ประโยชน ์ และการปรับผังการจราจรของชายฝัBงดา้นตวัเมอืงออสโล พาทา่นถา่ย

รูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคัญประจําเมอืง และมี

สถาปัตยกรรมทีBสวยงามโดดเดน่ทีBเหมาะแกก่ารแวะชมถา่ยรปูเป็นทีBระลกึ  จาก

นัOนมเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่เลอืกซืOอของชอ้ปปิOง ณ บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส ์

เกท (Karl Johans Gate) ใหท้า่นเลอืกซืOอของฝากของทีBระลกึตามอธัยาศยั

คํEา รับประทานอาหารคํBา ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิBน

นําเขา้สูท่ีBพัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทา่

วนัทีEหกของการเดนิทาง     ออสโล – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

พาท่ านเ ดินท า ง สู่สนามบ ิน เ พ ืBอ ใ ห ท้ ่ า น ไ ด ้ม ี เ ว ล าท ํา  ค ืนภ าษ  ี                       

(Tax Refund) และเลอืกซืOอสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ

14.15 นําทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพ ดว้ยสายการบนิไทยดว้ยเทีBยวบนิ TG955 

***ต ัLงแตเ่ดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 13.30 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 06.20 น.***

วนัทีEเจ็ดของการเดนิทาง     กรงุเทพ

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 52,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิEมเตมิเร ืEองโรงแรมทีEพกั) 52,900.-

พกัหอ้งเดีEยว เพิEมทา่นละ 5,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 52,900.-
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คา่บรกิารนีL   

1. คา่ตั]วเครืBองบนิ ชั Oนประหยดั ( Economy Class) ทีBระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ และนํOาหนักกะเป๋า ไมเ่กนิ 30 

กก.   (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืBอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีBยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีBระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีBระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีBทอ่งเทีBยวตามรายการ 

7. คา่คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืEอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีE) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืBอนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืLอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืEองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิEม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีLยประกนัเร ิEมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีLยประกนัเร ิEมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีEมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนืEอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีEมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนืEอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืBองดืBมทีBสัBงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํOาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิOน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีBสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Lามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีEสายการบนิมกีารปรบัขึLนราคา 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วยป์ระมาณ 3,500 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัร)์  
5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ  (ทา่นละ 10 ยโูร) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิEมเตมิเร ืEองโรงแรมทีEพกั)
52,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครืEองบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วย ์

คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วยป์ระมาณ 3,500 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัร)์

ช ัLนธรุกจิเพิEมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิEมตน้ทีEทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืEอทีEน ัEง confirm เทา่น ัLน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํEากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีLรวม

อตัรานีLไมร่วม

                                                                       หนา้ %  จาก %6 13



(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอื ประมาน 700 บาท) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึEงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิEม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีEน ัEงจะยนืยนัเมืEอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัLน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีBเดนิทาง ทีBมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืBอทําการจองควิยืBนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืBอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีEตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีB  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Oง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีB ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีBเกดิขึOน 

  5. การยืBนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั OนตอนการยืBนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Oงแบบหมูค่ณะและยืBน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืBอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีB 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัBงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีBยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัBวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืBองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Oงหมด 

เง ืEอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีEเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีEเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีEเกดิขึLนจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีBดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึOน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืBนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้า

งบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพืBอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึBงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีBคอ่น

ขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีBศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืBองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัOน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Bากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริBมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํBากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืBนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนืBองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิBงในการยืBนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Bากวา่ 3 หนา้ 

เง ืEอนไขการจอง

ขอ้มลูเบืLองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืEนวซีา่และการยืEนขอวซีา่
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5. ทา่นทีBใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัOนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีBนัBงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตั]วเครืBองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั]วเครืBองบนิ ซึBงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั]วเครืBองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีBเกดิขึOนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   ทีBนัBง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีBจะนัBงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีBสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีBมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืBนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีBเครืBองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํOาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีBมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีBนัBง Long leg ขึOนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีBเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีBเชค็อนิเทา่นัOน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึOนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัLงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนทีEบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึLนไป) เนืBองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืBนทีBเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีBเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึBงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืBอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั OงนีOท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีBไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตั]ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีBสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืEนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีBเกดิขึOนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืBนวซีา่ / คา่มดัจําตั]วเครืBองบนิ 

หรอืคา่ตั]วเครืBองบนิ (กรณีออกตั]วเครืBองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีBกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัLงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืBองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีB ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัLงหมด 

1. เนืEองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีEยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Lนกนั และบาง

ขอ้มลูเพิEมเตมิเร ืEองต ัYวเครืEองบนิและทีEน ัEงบนเครืEองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิEมเตมิเร ืEองโรงแรมทีEพกั
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โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึEงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืEองจากโรงแรมน ัLนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ]ในการเรยีกเก็บเงนิเพิEมเตมิในกรณีทีEอาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืBองปรับอากาศเนืBองจากอยูใ่นแถบทีBมอีณุหภมูตํิBา  

3. กรณีทีBมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึOนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลีBยนหรอืยา้ยเมอืงเพืBอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีBมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีBเป็นหอ้งเดีBยวอาจเป็นห ้องทีBมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํOา ซึBงขึOนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัOนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิOว จํานวน 2 ใบ (พืOนหลงัขาวเทา่นัOน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครืBองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

a. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรนํามาประกอบการยืBนวซีา่ดว้ย)   

2. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืBนวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีBมไีม่

ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีOแจง         

3.2  กรณีเปลีEยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Oงสองเลม่ (ทั Oงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

*** ยืEนวซีา่เดีEยวแสดงตนทีE VFS Global (เทรนดีL ช ัLน 8) *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืEนประมาณ 15วนัทาํการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีEออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืEนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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     3.4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ส่ วนตวัของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ถ่ ายสําเนา ยอ้นหลงั 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํา รายการเดนิบญัช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ี

อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืBนวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีBมไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีOแจง         

     3.4.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีBมกีารชีOแจงความสมัพันธอ์กีหนึBงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีBมชีืBอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีOแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีB 

โฉนดทีBดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริBมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืBอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืBอสถานทตูทีBยืBน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีBออกจากสถาบนัทีBกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืBอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชืBอสถานทตูทีBยืBน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุBากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีBยนชืBอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีBยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Oงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีEบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํEากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชืBอรับรองในแบบฟอร์ มสมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรทีBสถานทตูดว้ย ท ัLงสองทา่น 

                                                                       หนา้ %  จาก %10 13



7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัLน 

เอกสารยืEนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีEยนและขออพัเดทเพิEมเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิEมเตมิ 
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แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศนอร์เวย์ 

กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ ** กรอกข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง ** 

จะตอ้งตรงกนักบัเอกสารทีEย ืEนเทา่น ัLน หากไมต่รง ทางบรษิทัไมเ่กีEยวขอ้งใดๆท ัLงส ิLน 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. 

นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลี่ยน ชื่อ – สกุล) ....................................................................................................... 

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

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

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

สถานภาพ* ⬜   โสด ⬜   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      

⬜   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  ⬜   หม้าย ⬜   หย่า 

ใส่ชื่อคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พร้อมวันเดือนปีเกิดของเขา *............................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................... รหัส

ไปรษณีย์............................... 

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

อาชีพ*  ⬜   เจ้าของกิ จการ ⬜  พนักงาน ⬜ ประกอบอาชีพอิสระ   ⬜  เกษียณอายุ    ⬜  

นักเรียน   

⬜  ว่างงาน            ⬜   อื่นๆ(กรุณาระบุ) 

ชื่อบริษัท/ชื่อโรงเรียน*............................................................................................. 

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

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

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

โทรศัพท์ (สำนักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
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อีเมล์ (สำนักงาน).............................................................  อีเมล์ส่วนตัว ........................................................ 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม*่....................................................... 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วีซ่าจากสถานทูตอะไร*.......................................................... 

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

วันที่สแกนลายนิ้วมือ  ตอนยื่นวีซ่า (ต้องระบุ)*......................................................................................... 

ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ หรือไม*่.......................................................................... 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอื่นออกให้ ผู้ที่สายเลือดเดียวกัน  

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