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NORWAY ATLANTIC ROAD

โดยสายการบนิไทย 
 
 
 
 

 
 

  ตนืตาตนืใจกับสวนประตมิากรรมวเิกลนัด ์

 เดนิทางดว้ยรถไฟสายโรแมนตกิ 

ขนานนามวา่เป็น The Most Beautiful Train Journey in the World

 สมัผสับรรยากาศลอ่งเรอื   ชมความงามของ

 นงัรถรางไฟฟ้าFloibanenเพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน 

เพอืชมววิกรงุเบอรเ์กน้ 

  

NORWAY ATLANTIC ROAD
นอรเ์วย ์ 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

  

สวนประตมิากรรมวเิกลนัด ์(Vigeland Sculpture Park)

รถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana (The World famous flam

The Most Beautiful Train Journey in the World

สมัผสับรรยากาศลอ่งเรอื   ชมความงามของไกเรงเกอรฟ์ยอรด์ (Geirangerfj

เพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน 

ราคาเรมิตน้

 หนา้ 1 จาก 15 

 

NORWAY ATLANTIC ROAD 

  

Vigeland Sculpture Park) 

The World famous flam-banen) ไดร้บัการ

The Most Beautiful Train Journey in the World 

Geirangerfjord) 

เพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen)

รมิตน้65,900.- 
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กาํหนดการเดนิทาง        
 
วนัท ี  19-26 ส.ค. 61 

วนัท ี  1-8, 11-18, 18-25 ก.ย., 25 

 
เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1. กรุงเทพฯ 

2. กรุงเทพฯ – ออสโล – อทุยานแหง่ชาตฟิรอกเนอร ์

3. เบอรเ์กน้ – ลาวคิ 

4. ไกแรงเกอร ์– ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ – อาเลซนุด์

5. อาเลซนุด ์– เสน้ทางแอตแลนตกิ – ลลิลแิฮมเมอร์

6. ลลิลแิฮมเมอร ์ - ออสโล –พพิธิภัณฑไ์วกงิ

7. ออสโล – สนามบนิ 

8. กรุงเทพฯ   

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1: กรงุเทพฯ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู

ไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2: กรงุเทพฯ – ออสโล –

00.55 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิการเ์ดอรม์อน กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 

ทา่นชม กรงุออสโล (Oslo)

ออสโลฟยอรด์ ซงึในปี 2006 

(ขอ้มูลจากนิตยสาร THE ECONOMIST) 

“ออสโลฟยอรด์” ตัวเมอืงประกอบดว้ยเกาะ 

ทะเลสาบกว่า 343 แห่งซงึเป็นแหล่งนําจดืสําคัญ

สายโรแมนตกิฟลัม-ไมดรัล

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน

 ใหท้า่นสัมผัสประสบการณ์

banen) Flamsbana –

รถไฟสายทโีรแมนตกิทสีดุในยโุรปเหนือ

  

, 25 ก.ย.-2 ต.ค. 61 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 

✈ ✈ 

อทุยานแหง่ชาตฟิรอกเนอร ์– วอส ✈ O 

O O 

อาเลซนุด ์ O O 

ลลิลแิฮมเมอร ์ O O 

พพิธิภัณฑไ์วกงิ O O 

O O 

✈ ✈ 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู

ไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

– อทุยานแหง่ชาตฟิรอกเนอร ์– วอส 

ออสโล ประเทศนอรเ์วยโ์ดยสายการบนิไทย เทยีวบนิที

สนามบนิการเ์ดอรม์อน กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 

ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 6 ชัวโมงในวันท ี28 ตุลาคม 2561) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

(Oslo)เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ตังอยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ทชีอื

2006 ออสโลไดช้อืว่าเป็นเมอืงทมีคี่าครองชพีสูงทสีุดในโลกแทนทโีตเกยีว 

THE ECONOMIST) โดยออสโลตังอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ดทีชอื 

ตัวเมอืงประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทสีุดชอื 

แห่งซงึเป็นแหล่งนําจดืสําคัญนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟลมั

ไมดรัล 

กลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ 

านสัมผัสประสบการณ์ นังรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (The

– The Most Beautiful Train  Journey in The

รถไฟสายทโีรแมนตกิทสีดุในยโุรปเหนือ ลอดอโุมงคท์เีจาะทะลุภเูขา ผ่านทะเลสาบ แมนํ่า และนําตก

 หนา้ 2 จาก 15 

65,900.- 

65,900.- 

 คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 
✈  

O VOSS PARK  

O THON HOTEL 
JOLSTER 

O 
QUALITY HOTEL 
WATER FRONT 

O 
QUALITY STRAND 
GORVIK 

X 
RADISSON BLU ALNA 
HOTEL 

✈  

✈  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

เทยีวบนิท ีTG 954 

เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 

หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นํา

เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ตังอยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ทชีอื

ออสโลไดช้อืว่าเป็นเมอืงทมีคี่าครองชพีสูงทสีุดในโลกแทนทโีตเกยีว 

โดยออสโลตังอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ดทีชอื 

เกาะ เกาะใหญ่ทสีุดชอื MALMOYA นอกจากนี ยังมี

เมอืงฟลมั เมอืงทตีังสถานีรถไฟ

The World famous flam-

The Worldนับเป็นเสน้ทาง

ผ่านทะเลสาบ แมนํ่า และนําตก
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เหนอืคณานับทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขา มุง่สู่

สายโรแมนตกิ ตังอยูบ่นความสงู 

งดงามสุดสายตา ทีท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอร์ด 

นําแข็งปกคลมุเหนอื หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู่

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

 เขา้สูท่พีกั โรงแรม VOSS PARK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี3: เบอรเ์กน้ – ลาวคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรเ์กน้

ศตวรรษท ี13 เมอืงนลีอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลูก มที่าเรอืทยีาวถงึ 

Bryggen ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ 

ไวไ้ดอ้ย่างดยีงิแลว้นําท่านไปยังสถานี 

รถรางไฟฟ้าFloibanen

สงูถงึ 320 เมตร จากระดับนําทะเล  ทา่นจะไดช้มความงามของกรงุเบอรเ์กน้ ทตีังอยูบ่นปากฟยอรด์นอร์

เวยซ์งึเป็นปลายทางเสน้ทางสายฟยอรด์อนังดงามทสีดุ

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร

บา่ย นําท่านนังเรอืเฟอรรร์ตี่อไปยัง

ขนุเขาและทะเลสาบ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหาร

 เขา้สูท่พีกั โรงแรมTHON HOTEL JOLSTER 

วนัท ี4: ไกแรงเกอร ์– ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นตอ่ไปยังไกแรงเกอร ์

สตรานดา (Strand) เมอืงในเขตซนุโมเรอ่ 

ร็อมสดาล (Møre og Romsdal) 1 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

บา่ย นําท่านล่องเรอื Start Cruise 

สเตอร ์วอเทอร ์ฟอลล”์ (Seven Sisters Waterfall) 

งดงามมากทสีุดแห่งหนงึของประเทศ คอื มคีวามสูงประมาณ 

เฟอรร์ตีอ่ไปยงัเมอืงอาเลซุนด ์

เป็นเมอืงแหง่ศลิปะอารต์นูโว 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหาร
 

  

อคณานับทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขา มุง่สูส่ถานไีมดรลั (M

สายโรแมนตกิ ตังอยูบ่นความสงู 857 เมตร เหนือระดับนําทะเลใกลก้ับฟยอรด์ 

งดงามสุดสายตา ทีท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอร์ด อันเกดิจากการละลายของธาร

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวอส (Voss) 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

VOSS PARK หรอืเทยีบเทา่ 

หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันทแีสนน่ารัก เป็นเมอืงท่าทสํีาคัญของนอรเ์วยม์าตังแต่ครสิ

เมอืงนลีอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลูก มที่าเรอืทยีาวถงึ 10 กโิลเมตร 

ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจุบนัไดรั้บการรักษาสภาพ

ไวไ้ดอ้ย่างดยีงิแลว้นําท่านไปยังสถานี Floibanen เพอืใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม่  โดย

Floibanenเพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน 

จากระดับนําทะเล  ทา่นจะไดช้มความงามของกรงุเบอรเ์กน้ ทตีังอยูบ่นปากฟยอรด์นอร์

เวยซ์งึเป็นปลายทางเสน้ทางสายฟยอรด์อนังดงามทสีดุแลว้นําทา่นเดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงเบอรเ์กน้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําท่านนังเรอืเฟอรรร์ตี่อไปยังเมอืงลาวคิ (Lavik) เมอืงทางตะวันตกของนอรเ์วยท์หีอ้มลอ้มไปดว้ย

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

THON HOTEL JOLSTER หรอืเทยีบเทา่ 

ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ – อาเลซุนด ์

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เกอร ์(Geiranger)ฟยอรด์ทถีอืว่าเป็นสถานทที่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของเมอืง

เมอืงในเขตซนุโมเรอ่ (Sunnmøre) หนงึในสว่นปกครองของเทศมณฑลเมอเร อ็อก 

Møre og Romsdal) 1 ใน 19 เขตเทศมณฑลของประเทศนอรเ์วย์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

Start Cruise ชมฟยอรด์มรดกโลกทมีคีวามยาวประมาณ 

” (Seven Sisters Waterfall) นําตกขนาดใหญ่ทไีดร้ับการยอมรับว่ามคีวาม

งดงามมากทสีุดแห่งหนงึของประเทศ คอื มคีวามสูงประมาณ 250 เมตร 

เมอืงอาเลซุนด ์(Alesund)เมอืงทา่ประมงทใีหญ่ทสีดุในนอรเ์วย ์เป็ นเมอืงทไีดช้อืว่

เป็นเมอืงแหง่ศลิปะอารต์นูโว (Art Nouveau) ทอียูท่า่มกลางฟยอรด์อนังดงาม

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ 

 หนา้ 3 จาก 15 

Myrdal)ศนูยก์ลางของรถไฟ

เมตร เหนือระดับนําทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทมีภีมูทิัศน์

อันเกดิจากการละลายของธาร

ในฝันทแีสนน่ารัก เป็นเมอืงท่าทสํีาคัญของนอรเ์วยม์าตังแต่ครสิ

กโิลเมตร ชมอาคารไมห้นา้อา่ว 

จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจุบนัไดรั้บการรักษาสภาพ

เพอืใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม่  โดยนงั

เพอืไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen)ซงึ

จากระดับนําทะเล  ทา่นจะไดช้มความงามของกรงุเบอรเ์กน้ ทตีังอยูบ่นปากฟยอรด์นอร์

แลว้นําทา่นเดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงเบอรเ์กน้ 

เมอืงทางตะวันตกของนอรเ์วยท์หีอ้มลอ้มไปดว้ย

ฟยอรด์ทถีอืว่าเป็นสถานทที่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของเมอืง

หนงึในสว่นปกครองของเทศมณฑลเมอเร อ็อก 

เขตเทศมณฑลของประเทศนอรเ์วย ์

15 กโิลเมตร ชม “เซเวน่ ซิ

นําตกขนาดใหญ่ทไีดร้ับการยอมรับว่ามคีวาม

เมตร  หลังจากนันนําท่นนขนึเรือ

นอรเ์วย ์เป็ นเมอืงทไีดช้อืวา่ 

งดงาม 



GO3 OSL-TG004 

 เขา้สูท่พีกั โรงแรม  QUALITY HOTEL WATER FRONT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ี5: อาเลซุนด ์– เสน้ทางแอตแลนตกิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นสมัผัสประสบการณก์ับ

ทะเลยาว 8.3 กโิลเมตร ถนนสายนเีปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการเมอืปี 

เป็นถนนทน่ีาเทยีวทสีดุในโลกดว้ย

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลลิลแิฮมเมอร ์

โดยในอดตีเมอืงนเีคยเป็นเมอืงทไีดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดู

หนาวอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศของเมอืงทแีสนบรสิทุธ ิบรเิวณถนนยา่นใจกลางเมอืงที

เรยีกว่า Storgata เป็นยา่นถนนคนเดนิภายในตัวเมอืงทเีต็ม

และรา้นคา้สไตลบ์ตูคิอยูม่ากมาย อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศ และถ่ายภาพความสวยงาม

ตามอธัยาศัย 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

 เขา้สูท่พีกั โรงแรม  QUALITY STRAND GORVIK
 

วนัท ี6: ลลิลแิฮมเมอร ์- ออสโล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดนิทางสูก่รุงออสโล 

งดงามของประเทศนอรเ์วยต์ลอดสองขา้งทาง

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ 

บา่ย จากนันนําท่านเขา้ชมพิพธิภัณฑ์เรือไวกงิโบราณ จัดแสดงเกียวกับเรือไวกงิทีสรา้งจากไม ้ในยุค

ครสิต์ศตวรรษที 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืใน

ชวีติประจําวันทมีอีายุเกา่แกก่ว่า 

ชาวไวกงิใชเ้รอืทังในเรอืงของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคํีากล่าวว่าถา้ไมม่ี

เรอืไวกงิก็จะไมม่ยีคุทรีุง่เรอืงทสีดุ

ฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate)

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย

 เขา้สูท่พีกั โรงแรม  RADISSON BLU ALNA HOTEL 
วนัท ี7: ออสโล–  สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  

QUALITY HOTEL WATER FRONT หรอืเทยีบเทา่

เสน้ทางแอตแลนตกิ – ลลิลแิฮมเมอร ์

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นสมัผัสประสบการณก์ับเสน้ทางแอตแลนตกิโรด้ (Atlantic road)

ถนนสายนเีปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการเมอืปี 1989 

เป็นถนนทน่ีาเทยีวทสีดุในโลกดว้ย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

เมอืงลลิลแิฮมเมอร ์(Lillehammer)เมอืงทสีมบรูณ์ไปดว้ยทะเลสาบ 

เคยเป็นเมอืงทไีดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดู

หนาวอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศของเมอืงทแีสนบรสิทุธ ิบรเิวณถนนยา่นใจกลางเมอืงที

เป็นยา่นถนนคนเดนิภายในตัวเมอืงทเีต็มไปดว้ยอาคารไมท้มีเีอกลักษณ์ ภัตตาคาร 

และรา้นคา้สไตลบ์ตูคิอยูม่ากมาย อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศ และถ่ายภาพความสวยงาม

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

QUALITY STRAND GORVIKหรอืเทยีบเทา่ 

ออสโล –พพิธิภณัฑไ์วกงิ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กรุงออสโล (Oslo)เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน

งดงามของประเทศนอรเ์วยต์ลอดสองขา้งทาง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

จากนันนําท่านเขา้ชมพิพธิภัณฑ์เรือไวกงิโบราณ จัดแสดงเกียวกับเรือไวกงิทีสรา้งจากไม ้ในยุค

โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืใน

ชวีติประจําวันทมีอีายุเกา่แกก่ว่า 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกงิเรอืถอืเป็นสงิทสํีาคัญทสีดุ เพราะ

ชาวไวกงิใชเ้รอืทังในเรอืงของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคํีากล่าวว่าถา้ไมม่ี

เรอืไวกงิก็จะไมม่ยีคุทรีุง่เรอืงทสีดุอสิระใหท้า่นเลอืกซอืของฝาก และชอ้ปปิง ณ บรเิวณ

Karl Johans Gate)ตามอธัยาศัย 

อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย 

RADISSON BLU ALNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หนา้ 4 จาก 15 

หรอืเทยีบเทา่ 

(Atlantic road)ถนนคดเคยีวสงูๆตําๆขา้มนํา

1989 และเคยไดรั้บการยกยอ่งให ้

เมอืงทสีมบรูณ์ไปดว้ยทะเลสาบ ภเูขาและหมิะ

เคยเป็นเมอืงทไีดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดู

หนาวอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศของเมอืงทแีสนบรสิทุธ ิบรเิวณถนนยา่นใจกลางเมอืงที

ไปดว้ยอาคารไมท้มีเีอกลักษณ์ ภัตตาคาร 

และรา้นคา้สไตลบ์ตูคิอยูม่ากมาย อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศ และถ่ายภาพความสวยงาม

เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน

จากนันนําท่านเขา้ชมพิพธิภัณฑ์เรือไวกงิโบราณ จัดแสดงเกียวกับเรือไวกงิทีสรา้งจากไม ้ในยุค

โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืใน

เป็นตํานานของชาวไวกงิเรอืถอืเป็นสงิทสํีาคัญทสีดุ เพราะ

ชาวไวกงิใชเ้รอืทังในเรอืงของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคํีากล่าวว่าถา้ไมม่ี

ชอ้ปปิง ณ บรเิวณถนนคารล์ โย

 



GO3 OSL-TG004  หนา้ 5 จาก 15 

10.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิเพอืใหท้่านมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลา

ในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.15 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 955 

วนัท ี8 : กรงุเทพฯ 

06.14น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

เหมาะสม 

 

 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหตุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิรวมถงึกรณี

ทกีองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ 

2. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4.กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 

โปรแกรม:NORWAY ATLANTIC ROADนอรเ์วย ์8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  19-26 ส.ค. 61 

    1-8, 11-18, 18-25 ก.ย., 25 ก.ย.-2 ต.ค. 61 

 



GO3 OSL-TG004 

 

อตัราคา่บรกิาร

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิ

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิทา่นละ

ไมร่วม

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิชนัประหยัด ( Economy Class) 

อยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่

 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 

เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ

หายในระหวา่งการเดนิทางเป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย(์ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถนิ(1

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 

  

อตัราคา่บรกิาร 

กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 

พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ท่านละ 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

เรอืงโรงแรมทพีกั) 

บนิทา่นละ 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ

( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน

 

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

ระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

ระยะเวลา 4-6 วนั] 

ระยะเวลา 7-10 วนั] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** 

เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,

ชนิ,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 

13ยโูร) 

โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

 หนา้ 6 จาก 15 

ราคา 

65,900.- 

65,900.- 

7,500.- 

65,900.- 

65,900.- 

43,900.- 

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ3,500 บาท) 

80,000.- 

ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันและ

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

,คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 



GO3 OSL-TG004 

 

เงอืนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000บาทโดยโอนเขา้บัญช ี

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

5. การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ 

ในระยะเวลาเกนิกวา่4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด

 

 

 

 

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ

 
ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอื

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง 

เวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 

 

 

  

บาทโดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเหต

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ

กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า

ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

งบนเครอืงบนิ 

ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่ับทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ

 หนา้ 7 จาก 15 

เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

เหต 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขนึ 

ทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 

ทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอน



GO3 OSL-TG004 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้ง

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้

สงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว 

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนื

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air)

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 

*** ยนืวซี่าเดยีวแสดงตนท ี

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย

 

  

วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

คา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

ยนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหม

ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ

เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม 

ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต 

กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (นอรเ์วย ์

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15

ยนืวซี่าเดยีวแสดงตนท ีVFS Global (เทรนด ีชนั 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 

 หนา้ 8 จาก 15 

คา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท ี

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป 

บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น 

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ี

และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)  

ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

 

หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

นอรเ์วย)์  

15วนัทําการ 

เทรนด ีชนั 8) *** 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

วันเดนิทางกลับและหนังสอืเดนิทาง
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***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศกรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝากออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มทําจดหมายชแีจง 

3.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง 

     3.1.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชแีจง 

     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทมีกีารชแีจงความสมัพันธอ์กีหนงึฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ยทงัสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยืนวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์

กรณุากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษ 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 

นามสกลุเดิม(กรณเีคยเปลยีน ชือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทเีกดิ........................................................... 

หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................  
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วนัทอีอกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทหีมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย) 

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่วนัเดือนปีทสีมรส วนัหย่า หรือ วนัทีคู่สมรสเสียชีวติและระบุสถานะ * .................................................... 

ใส่ชือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาทเีสียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ทอียู่ทสีามารถติดต่อได้.................................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณย์ี............................... 

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

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อืนๆ(กรุณาระบุ) 

ชือบริษทั/ชือโรงเรียน*............................................................................................. 

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

ทอียู่ททีํางาน*................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................... 

โทรศัพท์ (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อเีมล์ (สํานักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 
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หากเคยมีวซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัทเีคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ทไีด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัทสีแกนลายนิวมือ  ตอนยืนวซ่ีา *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทมีีสายเลอืดเดียวกนั 

ท่านใดออก (ชือ-นามสกลุ)...................................................................................................... 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

6. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศกรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

7. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

8. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝากออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มทําจดหมายชแีจง 

3.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง 

     3.1.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี
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อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวนัยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อ

เป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชแีจง 

     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทมีกีารชแีจงความสมัพันธอ์กีหนงึฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

9. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

10. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
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สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ยทงัสองทา่น 

9. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยืนวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์

กรณุากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษ 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 

นามสกลุเดิม(กรณเีคยเปลยีน ชือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทเีกดิ........................................................... 

หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................  

วนัทอีอกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทหีมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย) 

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่วนัเดือนปีทสีมรส วนัหย่า หรือ วนัทีคู่สมรสเสียชีวติและระบุสถานะ * .................................................... 

ใส่ชือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาทเีสียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ทอียู่ทสีามารถติดต่อได้.................................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณย์ี............................... 

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

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   
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 ว่างงาน              อืนๆ(กรุณาระบุ) 

ชือบริษทั/ชือโรงเรียน*............................................................................................. 

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

ทอียู่ททีํางาน*................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................... 

โทรศัพท์ (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อเีมล์ (สํานักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมีวซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัทเีคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ทไีด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัทสีแกนลายนิวมือ  ตอนยืนวซ่ีา *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทมีีสายเลอืดเดียวกนั 

ท่านใดออก (ชือ-นามสกลุ).......................................................................................................................... 

 
 

 

 
 

 


