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Mono Norway  
โมโน นอร์เวย์ 7 วัน  

เที่ยวดินแดนแห่งยุโรปเหนอื ณ ประเทศนอรเ์วย์ 

ออสโล-เกโล-กุด๊วานเกน้-ฟลมั-ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ 
นัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมัสบ์านา 

ฟลมั-ไมรด์าล-วอส-เบอรเ์กน้-สตลัไฮม-์ออสโล 
 โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 บริษัทฯ ขอน าท่านเดนิทางสู่ดินแดนยโุรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สดู

อากาศอันแสนบริสุทธ์ิ กับประเทศนอร์เวย ์กบัเมืองต่างๆ ดังน้ี.. 
 

ออสโล  นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์

ดของยุโรปเหนือ ตวัเมืองประกอบด้วย  เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ท่ีสุดชือ่มัลโม

ยา เกาะเลก็เกาะน้อยที่มีอยู่สวยงามมากและมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่ง  เป็น

แหล่งน้ าจืดท่ีส าคัญ  

เบอรเ์กน้ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้

ของนอร์เวย ์เป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม  มีท่าเรือที่ใหญ่ท่ีสุดของ

นอร์เวย ์และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  
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ฟลมั ดินแดนแห่งเขตชายฝัง่ทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย ์ซึ่งเป็นลักษณะของ

การเกิดการกัดเซาะของน้ าแข็งเมื่อครั้งที่บรเิวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยัง

เป็นน้ าแข็งอยู่เกดิการละลาย และกระเทาะจนมีลักษณะเวา้แหว่งเข้ามาใน

แผ่นดินเป็น ธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก 

กุด๊วานเกน้ หมู่บ้านท่องเท่ียวเลก็ๆที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอรด์าเน ฟยอร์ดที่มี

ความยาวจากมหาสมทุรเข้ามาสูแ่ผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ด

แวนเก็นน้ันเป็นหมู่บ้านที่เล็กนิดเดยีว มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลัก

ร้อยคนเท่านั้น แตก่ลบักลายเป็นเป้าหมายหลักที่นกัท่องเท่ียวจะต้องแวะลง

เยี่ยมชมเป็นจ านวนมากในแตล่ะป ี

 

ก าหนดการเดนิทาง  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 
     

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

22.00 น.  นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 

เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเชค็บตัร

โดยสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง ออสโล (นอรเ์วย)์- เกโล-กุด๊วานเกน้-ฟลมั 

00.55 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบนิ

ไทย  เทีย่วบนิที ่TG954 

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์น าท่าน

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสมัภาระ  น าท่านโดยสารรถโคช้

จากสนามบินออสโล เดินทางสู่ เมอืงเกโล Geilo หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์

ทยอดนิยมในเขตภมูิภาคของฟยอรด์นอร์เวย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านสู่ ทา่เรอืเมอืงกุด๊วานเกน้ Gudvangen หมู่บ้านท่องเท่ียวเล็กๆ ที่

ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์ 

อ็อกฟยอรด์าเน ฟยอรด์ที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้ามาสู่แผ่นดนิใหญ่

ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวานเก้นน้ันเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆ มีประชากรอาศัย

อยู่เพียงแค่หลกัร้อยคนเท่าน้ัน แตก่ลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัที่

นักท่องเที่ยวจะต้องแวะลงเยีย่มชมเป็นจ านวนมากในแตล่ะปี ใหท้า่น



Mono Norway7D/TG, Jul/Sep-Dec2018    3 

ลอ่งเรอืชืน่ชมความงามทางธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคไ์วใ้หท้า่นชืน่ชมอยา่ง

เตม็อิม่ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกบัแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของ

ขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ าตกอันหลากหลาย ที่กระเซ็นละอองน้ าจาก

เขาสูงใหญ่สู่เบ้ืองล่าง ตลอดจนทะเลสาบสีฟา้อ่อนสลับกับต้นสนอนั

ยิ่งใหญ่เหนือค าบรรยาย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตา

กับจนกระทั่งถึงเมอืงฟลมั Flam ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด 

ของนอร์เวย ์ซึ่งเป็นลกัษณะของการเกดิการกัดเซาะของน้ าแข็งเมื่อครั้งที่

บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ าแข็งอยู่ เกดิการละลายและกระเทาะ 

จนมีลักษณะเวา้แหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติทีม่ีความงดงามอย่าง

มาก  จากนั้นรถโคช้รอรับท่าเรือ 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าท่ีโรงแรมที่พกั จากนัน้อิสระให้ท่านพักผ่อนตาม

อัธยาศัย 

 

วนัทีส่าม ฟลมั-ไมรด์าล-รถไฟสายโรแมนตกิสายฟลมัสบ์านา่-วอส-เบอรเ์กน้ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ น าทา่นนัง่รถไฟสายโรแมน

ตกิสายฟลมัสบ์านา (Flamsbana) เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกทีม่ชีื่อเสียง

ของนอร์เวย ์ชมววิแสนสวยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาต ิอัน

สวยงาม ท่านจะไดช้มความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ าตกสูง 

Kjosfossen ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมน

ติกนี้จะน าท่านลอดอุโมงค์ระหว่างทางซึ่งมถีงึ 20 แห่ง และ 18 แหง่น้ีได้

ใช้แรงงานคนขุดล้วนๆ จนกระทั่งถึงสถานเีมอืงไมรด์าล ซึ่งเป็นสว่นหนึ่ง

ของเส้นทางรถไฟสายโรแมนตกิฟลัมสบ์านา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งน้ีอยู่

สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 867 เมตร จากนั้นน าท่านเปลีย่นขบวน

รถไฟเพ่ือน าท่านเดินทางสู่เมอืงวอส อีกเมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของ

ประเทศนอร์เวย ์เมืองน่ารักริมทะเลสาบท่ีซึง่ล้นเกล้ารชักาลที ่5 เคยเสด็จ

มาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของ

รัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผูต้ามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดง

ไว้ที่ล็อบบีช้ั้น 2 ของโรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโคช้รอรับที่

เมืองวอส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงเบอรเ์กน้ Bergen เมอืงหลวงแหง่ศลิปวฒันธรรม 

เมอืงใหญอ่นัดบั 2 ของนอรเ์วย์ ออกไปทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และ

เมืองหลวงเก่าแกแ่ห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย ์อีกทั้งยังเป็นเมอืงมรดก

โลก โดยได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกดว้ย และ

เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะย้ายไปยังกรุง

ออสโลในปี ค.ศ. 1299 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่ เบอรเ์กน้-สตลัไฮม-์เกโล 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านขึน้รถรางไฟฟา้ Floibanen Funicular เพ่ือชมความสวยงามในมุมมอง

แบบพาโนราม่าของเมอืงเบอร์เก้น ในวันที่อากาศสดใส ท่านจะไดเ้ห็น

ทัศนียภาพท่ีงดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ กระทั่งได้เวลาอันสมควร 

ให้ท่านเดินเล่นย่านเมอืงเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจบุันถูก

ดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อารต์แกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ ์ร้านค้า

ต่างๆ มากมาย (ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศในวันนั้นๆ) สมควรแก่เวลาน าท่าน

ลงจากเขา และให้ท่านได้พักผ่อนอิรยิาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชม

บริเวณท่าเรือเก่าบรกิเกนอาคารเก่าแก่อายรุาว 300 ป ีซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองน้ี ดว้ยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชัน้ที่สร้างด้วยไม้ทาสขีาว แดง 

เหลือง เขียว จัว่หน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารกั หน้าบ้านมกัจะตกแต่งด้วย

ไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามงักร และรูปตุก๊ตาต่างๆ มีการอนุรักษ์

ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเดินทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่เมืองสตลัไฮม ์Stalheim เมืองแสนสวยแห่งหุบเขา 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ให้ท่านได้ชมความงดงามของ

ทัศนียภาพท่ามกลางฟยอร์ดและหมูขุ่นเขา ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศอัน

แสนโรแมนติคนี้ไว้เปน็ที่ระลึก  จากนั้นเดินทางสูเ่มอืงเกโล Geilo อีกครั้ง

หนึ่งในเมืองสกีรีสอรท์ยอดนิยมในเขตภมูิภาคของฟยอรด์นอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่

บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้  เกโล-ออสโล  

เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสูก่รงุออสโล นครหลวงแหง่ราชอาณาจกัรนอรเ์วย์ นคร

หลวงแสนสวมรมิชายฝั่งทะเลออสโลฟยอรด์ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะ

เล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สรา้งทัศนียภาพท่ีงดงามเกินบรรยาย  (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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บา่ย  น าท่านผ่านชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตัยกรรม

เก่าแก่อายุกว่า 100 ป ีอาทิ  National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลา

เทศบาลเมืองเก่าซึ่งเปน็สัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค  Aker Brygge 

และทีต่ั้งของศาลาว่าการ City Hall แนวอารต์เดคโค่ สถาปตัยกรรมที่ดูทันสมัย 

ประดับไปดว้ย น้ าพุ  สวนและประติมากรรมเติมแต่งให้ดกูลมกลืน ใกลก้ัน

เป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ทีม่ีการ จัดแสดงเกีย่วกับผู้ที่ได้รับ

รางวลัอันทรงเกียรตแิละไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ทีถ่กูสร้างขึ้นมาใหม่ด้วย

 แนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ 

Viking Ship Museum อาคารชั้น เดียวที่จัดแสดงเรือไวกิ้ง 3 ล า ที่สร้างจาก

ไม้โดยขดุได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือ ใน

ชีวิตประจ าวันมีอายุเกา่แกก่ว่า 1,000 ป ีชมต านานความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่

ของชาวไวกิ้งบรรพบุรุษ ของชาวนอร์เวย์ที่เดินทางไกลกวา่ค่อนโลกด้วย

พาหนะน้ี ชาวไวกิ้งใช้เรือในการรบ ท าการค้าและออกส ารวจ 

 หาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งที่เด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 

22 เมตร ท าจากไม้โอค๊ ใช ้ ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึ้นเพื่อกษัตรยิ์

ไวกิ้งใช้ในการเดินทางระยะสั้นๆ ในทะเล และน าท่านชมสวน  ปฏมิากรรมวกิ

เกอรแ์ลนด ์สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร ที่น าผลงานของ กุสตาฟ 

วิกเกอร ์ แลนด ์ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้น าผลงานมาจัดแสดงอยา่ง

ถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร์ ทีท่านอาจ เคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฏจกัร

ของชีวติมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจ านวนมากมายปีนป่าย กันอยู่

บนเสา ชมผลงานน้ าพวุงจรชวีติ ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นให้ท่านเดินเล่น

และชอ้ปปิง้ยา่น ถนนคารล์โจฮนัสเ์กท ย่านถนนคนเดินที่มีสินค้าของฝากที่

เป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียว อาทิ เครื่องครวั  พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สินค้าและ

ของที่ระลกึต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง เน่ืองจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่า ครองชีพ

สูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นน าท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก  ออสโล  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและให้ทา่นเช็คเอ๊าท์จากที่พกั   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิออสโล    

14.15 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG955 

  

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 

06.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 
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รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเปน็ส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่เดนิทาง  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 
 

โมโน นอรเ์วย ์7 วนั (TG) 

26 ก.ค.-1 

ส.ค. /  

27 ก.ค.-2 

ส.ค.61 

12-18 ต.ค. /  

23-29 ต.ค.

61 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 66,900 63,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

63,900 60,300 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน (มีเตียงเสรมิ) 

59,900 57,300 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 8,900 7,900 

ท่านท่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 36,900 33,300 

**ไมร่วมคา่บรกิารงานดา้นวซีา่และบรกิารดา้นเอกสารและนดัหมาย ทา่นละ 

3,900 บาท // คา่ทปิคนขบั และ 
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คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท (คา่ใชจ้า่ยวซีา่และทปิช าระพรอ้มคา่ทวัร์

กอ่นออกเดนิทาง) ** 

 

โมโน นอรเ์วย ์7 วนั (TG) 

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 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 56,500 55,500 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

54,500 53,500 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน (มีเตียงเสรมิ) 

51,500 50,500 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,900 8,900 

ท่านท่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 34,900 33,900 

**ไมร่วมคา่บรกิารงานดา้นวซีา่และบรกิารดา้นเอกสารและนดัหมาย ทา่นละ 

3,900 บาท // คา่ทปิคนขบั และ 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท (คา่ใชจ้า่ยวซีา่และทปิช าระพรอ้มคา่ทวัร์

กอ่นออกเดนิทาง) ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี้ ามนั  ในกรณทีี่สายการ

บนิมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่ ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไมม่เีตียง

เสรมิ *** 

 

 

 
หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่ านวนไมต่่ ากวา่ 25 ทา่น 

และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากไดร้บัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ทา่นละ 20,000 

บาท 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตาม

รายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหน้าเนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้ง

กับการยื่นวซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้ 

 กรณที่านทีต่อ้งการอยูต่อ่ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอกีครัง้ของสายการบนิ ไม่

สามารถเปลีย่นสนามบนิทีบ่นิออกได ้และอยูต่อ่ไดไ้มเ่กิน 7 วนั นบัจากวันกลบัออก
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จากยโุรป มคีา่ธรรมเนียมในการเลือ่นตัว๋กลบั ทา่นละ 4,500 บาท หากเปลีย่น

แลว้มา่มารถเปลีย่นแปลงอกีได ้และการยื่นวซีา่ไมส่ามารถยืน่พรอ้มคณะได ้หากมี

การเดนิทางตอ่ไปยงักลุม่เชงเกน้อืน่ ทา่นจะตอ้งตรวจสอบเมอืงทีอ่ยูต่อ่วา่อยูท่ีไ่หน

นานทีส่ดุ ทา่นอาจจะตอ้งไปยื่นวซีา่เชงเก้นทีเ่มอืงนั้นๆ แทน บรษิัทสามารถออก

เอกสารส าหรบัการยืน่วีซา่ใหท้า่นไดเ้พียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลา

ของคณะเทา่นั้น และทา่นจะตอ้งด าเนนิการดว้ยตวัทา่นเอง 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15-20 วัน 

ดงันั้นจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวซีา่ใหค้รบถว้น

และสมบรูณ ์ทัง้นีเ้พือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนนิการขอวซีา่

และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้

มอื 
 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ ชั้น

ประหยัด 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างน า

เท่ียวตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 

บาท เด็กอายตุ่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 

บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี  5 เม.ย.2561   

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเก้น ท่านละ 3,900 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์สว่นที่เหลือก่อน

คณะออกเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ี่เดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 

บาท (ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง) 

 ค่าบริการยกกระเป๋าทกุแห่ง ทา่นผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรพัย์สินของท่านดว้ย

ตนเอง 

 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหวา่งทัวร์) 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคดิ เชน่ การปรับค่า
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น้ ามัน, คา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกีย่วกบัวีซ่า หรืออ่ืนๆ ที่

มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการท าเพิ่มเติม อาท ิ

ภัยธรรมชาตริุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิสูญหาย เป็นต้น 

 
การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 
ส าหรับการจองทัวร์สว่นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ 
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินมัดจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั้นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท าการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ า
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่า
ทัวร์ทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
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สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานทีด่ังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูต

นอร์เวย)์ 
ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวม 15-20 วนั 

-    ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัท่านเองเพือ่ ถา่ยรปู 

และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยย์ืน่วซีา่ของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะต้องมกีารนดัหมายไวล้่วงหนา้ และไม่สามารถยนืยนั

ไดห้ากไมม่ีการท านดัหมายไว้กอ่น (วนัและเวลานดัหมายเปน็ไปตามกฎ

และเงือ่นไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
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-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พือ่ท าการนดัหมายการยืน่

วซีา่ 

-    ในวนัยืน่วซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารที่ครบถว้น แลว้น าเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เติมใดๆ ผูส้มคัรจะต้องเปน็ผู้ช าระ

คา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ ดว้ยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่ ากวา่ 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 3 หน้า   

- หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า  

- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์
หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้หน้า  (ขนาดรปูหนา้
เทา่กบัใน 
หนงัสอืเดนิทาง)   
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลง

บนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก 

หรืออ่ืนๆ ที่ปิดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแทก็เลนส์ชนิดสี
หรือบ๊ิกอายส ์** 

 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อื
ถอื  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 

***สิง่ทีท่่านควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทูตนอร์เวย์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเลม่พาสปอร์ตระหว่างทีส่ถานทูตพิจารณา

วีซ่า  

2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซี่า

ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

3. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายยิง่ขึ้น 

หมายเหต ุ กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผู้

เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ    ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของทา่น 
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o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณทีา่นท่ีหย่าแล้ว  

 
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้

เดนิทาง 
- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน 
เป็นต้น และมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานใหช้ดัเจนหรอืพกัรอ้นให้
ชดัเจนดว้ย  

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุนัลาและ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 
- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่ า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวซี่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนกัเรยีนหรือส าเนา
บัตรนกัเรียน กรณีเปน็เด็กเล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช้ ส าเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตัวแสดงชื่อเจ้าของบญัชี ของ
ธนาคารใดๆ  

- ถ่ายส าเนาทกุหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรบัสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุด
เท่าที่จะท าไดห้รือไมต่่ ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้า
บัญชีหน้าแรกที่มชีื่อเจ้าของบัญช ี

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 
จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไมต่่ ากว่า 15 วันนับ

จากวันนัดหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยังคงไม่มกีารเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ 
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ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นต้น  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ า เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 
ฉบับและต้องท าจดหมายรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุ
ความสัมพันธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้
ก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรอง
จากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบชุื่อและ
ความสัมพันธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้จง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป้กครองท่ีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดแูลบตุร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
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***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ านง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่

จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซา่อันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

หลังจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลัก                  
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**** ข้อมลูที่ทา่นใหร้ายละเอยีดนัน้ จะต้องเปน็ไปอยา่งละเอียดและเปน็ขอ้มลู

ที่เปน็ความจรงิเท่านัน้ เนื่องจากนอรเ์วย ์จะต้องกรอกข้อมลูให้ครบเพือ่ท า

การนดัหมาย  

และขอ้มลูจะถกูสง่ไปยงัสถานทูตนอรเ์วยก์่อนวนันดัหมายยืน่  

กรุณาสง่แบบฟอรม์นี้พรอ้มกบัหน้าส าเนาหนงัสอืเดนิทางของทา่นประกอบกนั 

**** 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น เปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก

และถูกตอ้งในการท าออนไลนต์อ่ไป อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / 

แมบ่้าน / อาชพีอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาต่อ เปน็ตน้ รบกวนและกรณุาระบุมาให้

เรยีบรอ้ย 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย)...........................................................................................

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

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน 

(ภาษาไทย).................................................... 

2.  สถานภาพ  ........   โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน   ........

 แต่งงานไม่จดทะเบียน   ........  หย่า    ........  หม้าย 

 กรณีสมรส แล้ว กรุณาแจ้ง วัน-เดือน-ปี ที่สมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใส่

รายละเอียดตามทะเบียนสมรส) 

 ........................................ (กรณีไม่มีทะเบียนสมรส หรืออยู่กินฉันสามี-

ภรรยา ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ  ท่ีเริ่มอยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา) 

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

...........  

 (กรณีสถานภาพหย่า ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี ตามใบหย่า) 

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

 (กรณีสถานภาพแยกกันอยู่ ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ) 
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........................................................................ 

 

3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 
 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ....................................... 

      สัญชาติ ...................................................................... 

    กรุณาใส่รายละเอียดบุตร หากมีบุตรด้วยกัน ชื่อบุตร 1. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด 

....................................... สัญชาติ ...............................  

    ชื่อบุตร 2. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด 

....................................... สัญชาติ ...............................  

    ชื่อบุตร 3. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด 

....................................... สัญชาติ ...............................  

    ชื่อบุตร 4. ชื่อ 

................................................................................................. 
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    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด 

....................................... สัญชาติ ...............................  

    กรุณาใส่รายละเอียดพ่ีน้อง กรณีมีพ่ีน้อง 

    ชื่อพ่ีน้อง 1. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด 

....................................... สัญชาติ ...............................  

    ชื่อพ่ีน้อง 2. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด 

....................................... สัญชาติ ...............................  

    ชื่อพ่ีน้อง 3. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด 

....................................... สัญชาติ ...............................  

    ชื่อพ่ีน้อง 4. ชื่อ 

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

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด 

....................................... สัญชาติ ...............................  

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบัน

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

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

 รหัสไปรษณีย์  .........................   โทรศัพท์
บ้าน ......................... โทรศัพท์มือถือ ....................................... 



Mono Norway7D/TG, Jul/Sep-Dec2018    19 

 

 อีเมล์ (ถ้ามีกรุณาใส่รายละเอียด) 

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

..... 
 

 

5.  ชื่อสถานท่ีท างาน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

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

 
    ท่ีอยู่สถานที่ท างาน (ภาษาอังกฤษ) 

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

.... 

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

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

 
 ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

......... 

 
 ประเภทของงานที่ดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่องค์กรท าอยู่ 

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

 โทรศัพท์ ......................................... หมายเลขต่อภายใน 

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

กรณีศึกษาอยู่  ช่ือสถาบันการศึกษา 

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

...... 

ท่ีอยู่สถาบันการศึกษา 

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

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

รหัสไปรษณีย์  ...................................       โทรศัพท์ 
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........................................................ 

ระดับชั้น / หลักสูตรการศึกษา 

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

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/

ภาควิชา ................................................ 

 

6.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 

(ระบุ)....................................................................................................

....          
 

7.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรือไม่     ....... ไม่เคย ....... เคย 

(กรณีท่ีเคยให้ระบุวันที่) 

 ต้ังแต่วันท่ี ..................................  ถึงวันท่ี ..................................

 รวม ...........  วัน 

 กรณีเคยได้วีซ่าเชงเก้น ได้จากประเทศอะไร ..................................

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

8.  ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น ครั้งล่าสุด ....... 

ไม่เคย ....... เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 

 ต้ังแต่วันท่ี ...................................................................   

9.  ท่านเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายด้วยตัวท่านเอง ....... ใช่ ....... ไม่ใช่ (กรณีท่ี

ไม่ใช่ให้ระบุบุคคลหรือใครเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย 

      ของท่าน) .................................. ................................. 

 

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