
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Mono Norway  

โมโน นอรเ์วย ์� วนั  
เที�ยวดินแดนแห่งยโุรปเหนือ ณ ประเทศนอรเ์วย ์

ออสโล-เกโล-ก ุด๊วานเกน้-ฟลมั-ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ 
นั�งรถไฟสายโรแมนติกฟลมัสบ์านา 

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

 
 บรษิทัฯ ขอนําท่านเดนิทางสูด่นิแดนยุโรปเหนือ สมัผสับรรยากาศที  งดงาม สดูอากาศอนัแสนบรสิทุธิ" กบัประเทศนอรเ์วย ์กบั
เมอืงต่างๆ ดงันี(.. 
 

ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเ์วย ์เมอืงสวยงามในเขตชายฝั  งทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย 
 เกาะ 12 เกาะ เกาะใหญ่ที  สดุชื  อมลัโมยา เกาะเลก็เกาะน้อยที  มอียู่สวยงามมากและมทีะเลสาบ 515 แห่งซึ  ง  เป็น
แหล่งนํ(าจดืที  สาํคญั  



 

 

 

 

 

เบอรเ์ก้น เมอืงที  ใหญ่เป็นอนัดบัที  สองของประเทศ ตั (งอยูบ่นชายฝั  งตะวนัตกเฉียงใตข้องนอรเ์วย ์เป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรม  มี
ท่าเรอืที  ใหญ่ที  สดุของนอรเ์วย ์และเป็นหนึ  งในท่าเรอืที  ใหญ่ที  สดุในยุโรป  

ฟลมั ดนิแดนแห่งเขตชายฝั  งทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึ  งเป็นลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของนํ(าแขง็เมื  อครั (งที  
บรเิวณชายฝั  งทะเลเหล่านั (นยงัเป็นนํ(าแขง็อยู่เกดิการละลาย และกระเทาะจนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มาในแผ่นดนิเป็น 
ธรรมชาตทิี  มคีวามงดงามเป็นอย่างมาก 

กุด๊วานเก้น หมู่บา้นท่องเที  ยวเลก็ๆที  ซ่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ออ็กฟยอรด์าเน ฟยอรด์ที  มคีวามยาวจากมหาสมุทรเขา้มาสู่
แผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ >22 กโิลเมตร กุ๊ดแวนเกน็นั (นเป็นหมู่บา้นที  เลก็นิดเดยีว มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีงแค่หลกัรอ้ยคน
เท่านั (น แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัที  นกัท่องเที  ยวจะตอ้งแวะลงเยี  ยมชมเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ  

.�� น.  นัดคณะพรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู  ชั "น # ประตทูางเขา้หมายเลข -+ เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย 
เจ้าหน้าที�คอยให้ความสะดวกเรื�องเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัที �สอง ออสโล (นอรเ์วย)์- เกโล-กุด๊วานเก้น-ฟลมั 
��.33 น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบินไทย  เที�ยวบินที� TG954 
��.3 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระ  นําท่านโดยสารรถโคช้จากสนามบนิออสโล เดนิทางสู ่เมืองเกโล Geilo หนึ(งในเมอืงสกรีสีอรท์ยอดนิยมใน
เขตภมูภิาคของฟยอรด์นอรเ์วย ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ   ชั "วโมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื,นเมอืง 
บ่าย นําท่านสู ่ท่าเรอืเมืองกุด๊วานเก้น Gudvangen หมู่บา้นท่องเที(ยวเลก็ๆ ที(ซ่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ 

ออ็กฟยอรด์าเน ฟยอรด์ที(มคีวามยาวจากมหาสมทุรเขา้มาสูแ่ผน่ดนิใหญ่ไกลถงึ 566 กโิลเมตร กุ๊ดวานเกน้นั ,นเป็น
หมู่บา้นที(เลก็ๆ มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีงแค่หลกัรอ้ยคนเท่านั ,น แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัที(นกัท่องเที(ยวจะตอ้ง
แวะลงเยี(ยมชมเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี ให้ท่านล่องเรอืชื�นชมความงามทางธรรมชาติที�สรา้งสรรคไ์ว้ให้ท่านชื�น
ชมอย่างเตม็อิ�ม ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ื(นชมกบัแหล่งฟยอรด์ที(มธีรรมชาตขิองขนุเขาที(งดงาม สงบเงยีบ ทั ,งนํ,าตก
อนัหลากหลาย ที(กระเซน็ละอองนํ,าจากเขาสงูใหญ่สูเ่บื,องล่าง ตลอดจนทะเลสาบสฟ้ีาอ่อนสลบักบัตน้สนอนัยิ(งใหญ่
เหนือคาํบรรยาย ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัตระการตากบัจนกระทั (งถงึเมืองฟลมั Flam ดนิแดนแห่งเขต
ชายฝั (งทะเลแบบฟยอรด์ ของนอรเ์วย ์ซึ(งเป็นลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของนํ,าแขง็เมื(อครั ,งที(บรเิวณชายฝั (งทะเล
เหล่านั ,นยงัเป็นนํ,าแขง็อยู่ เกดิการละลายและกระเทาะ จนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มาในแผ่นดนิเป็นธรรมชาตทิี(มคีวาม
งดงามอย่างมาก  จากนั ,นรถโคช้รอรบัท่าเรอื 

 นําท่านเขา้สูท่ี(พกั โรงแรมระดบั ; ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ(าที(โรงแรมที(พกั จากนั ,นอสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัที �สาม ฟลมั-ไมรด์าล-รถไฟสายโรแมนติกสายฟลมัสบ์าน่า-วอส-เบอรเ์ก้น 



 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
จากนั ,นนําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ นําท่านนั �งรถไฟสายโรแมนติกสายฟลมัสบ์านา (Flamsbana) เสน้ทางรถไฟ
สายโรแมนตกิที(มชีื(อเสยีงของนอรเ์วย ์ชมววิแสนสวยระหว่างทางท่านจะไดช้ื(นชมกบัธรรมชาต ิอนัสวยงาม ท่านจะได้
ชมความงามของหบุเขา ทะเลสาบ นํ,าตกสงู Kjosfossen ที(สวยงาม ซึ(งเกดิจากการละลายของหมิะ รถไฟสายโรแมน
ตกินี,จะนําท่านลอดอุโมงคร์ะหวา่งทางซึ(งมถีงึ 56 แห่ง และ CD แห่งนี,ไดใ้ชแ้รงงานคนขดุลว้นๆ จนกระทั (งถงึสถานี

เมืองไมรด์าล ซึ(งเป็นสว่นหนึ(งของเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิฟลมัสบ์านา โดยสถานีไมรด์าลแห่งนี,อยู่สงูกว่า
ระดบันํ,าทะเลประมาณ DEF เมตร จากนั ,นนําท่านเปลี(ยนขบวนรถไฟเพื(อนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงวอส อกีเมอืงสกรีสีอร์
ทแสนสวยของประเทศนอรเ์วย ์เมอืงน่ารกัรมิทะเลสาบที(ซึ(งลน้เกลา้รชักาลที( G เคยเสดจ็มาประทบัเมื(อคราวเสดจ็
ประพาสยุโรปในปี CH6F ซึ(งมลีายพระหตัถข์องรชักาลที( G พรอ้มทั ,งลายเซน็ของคณะผูต้ามเสดจ็ในครั ,งนั ,น ใสก่รอบ
แสดงไวท้ี(ลอ็บบี,ชั ,น 5 ของโรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโคช้รอรบัที(เมอืงวอส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื,นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองเบอรเ์ก้น Bergen เมืองหลวงแห่งศิลปวฒันธรรม เมืองใหญ่อนัดบั  ของนอรเ์วย ์ออกไป

ทางชายฝั (งตะวนัตกเฉียงใต ้และเมอืงหลวงเก่าแก่แห่งฟยอรด์ของประเทศนอรเ์วย ์อกีทั ,งยงัเป็นเมอืงมรดกโลก โดย
ไดร้บัการขึ,นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกดว้ย และเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศในปี ค.ศ. C5CF ก่อน
จะยา้ยไปยงักรุงออสโลในปี ค.ศ. C5HH (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ C.X6 ชั (วโมง)  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนั ,นนําท่านเขา้สูท่ี(พกั โรงแรมระดบั ; ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัที �สี � เบอรเ์ก้น-สตลัไฮม-์เกโล 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านขึ นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื"อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนรามา่ของเมอืงเบอรเ์กน้ ใน

วนัที"อากาศสดใส ท่านจะไดเ้หน็ทศันียภาพที"งดงามดุจภาพวาดของเมอืงแหง่นี1 กระทั "งไดเ้วลาอนัสมควร ใหท้่านเดนิ
เล่นย่านเมอืงเก่า ซึ"งในอดตีเป็นโกดงัสนิคา้ต่างๆ ปัจจุบนัถูกดดัแปลงมาเป็นรา้นอาหาร โรงแรม อารต์แกลเลอรี" 
พพิธิภณัฑ ์รา้นคา้ต่างๆ มากมาย (ขึ1นอยู่กบัสภาพอากาศในวนันั 1นๆ) สมควรแก่เวลานําท่านลงจากเขา และใหท้่านได้
พกัผ่อนอริยิาบถไปกบับรรยากาศแสนสบาย ชมบรเิวณท่าเรอืเก่าบรกิเกนอาคารเก่าแก่อายุราว  99 ปี ซึ"งเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงนี1 ดว้ยหอ้งแถวสงูประมาณ <-  ชั 1นที"สรา้งดว้ยไมท้าสขีาว แดง เหลอืง เขยีว จั "วหน้าสามเหลี"ยม มี
เสน่หน่์ารกั หน้าบา้นมกัจะตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรปูหวักวาง หรอืมา้มงักร และรปูตุ๊กตาต่างๆ มกีารอนุรกัษ์ดแูล
รกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีจนไดร้บัการขึ1นทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโก ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื,นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางตามรอยเบื,องพระยุคลบาทของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัสูเ่มอืงสตลัไฮม ์Stalheim 

เมอืงแสนสวยแห่งหุบเขา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั (วโมง ใหท้่านไดช้มความงดงามของทศันียภาพท่ามกลางฟ
ยอรด์และหมู่ขนุเขา ใหท้่านเกบ็ภาพบรรยากาศอนัแสนโรแมนตคินี,ไวเ้ป็นที(ระลกึ  จากนั ,นเดนิทางสูเ่มืองเกโล Geilo 

อกีครั ,งหนึ(งในเมอืงสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตภมูภิาคของฟยอรด์นอรเ์วย ์ที(ตั ,งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของ
ธรรมชาต ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั (วโมง) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคารพื,นเมอืง 
จากนั ,นนําท่านเขา้ที(พกั โรงแรมระดบั ; ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัที �ห้า  เกโล-ออสโล  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางต่อสูก่รงุออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวงแสนสวมรมิชายฝั (งทะเลออสโลฟ
ยอรด์ที(มบีรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเลก็เกาะน้อยที(มอียูม่ากมาย สรา้งทศันียภาพที(งดงามเกนิบรรยาย  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ X ชั (วโมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื,นเมอืง 
บ่าย  นําท่านผ่านชมทาํเนียบรฐับาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า C66 ปี อาท ิ National 

Theatre, อาคารรฐัสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเก่าซึ(งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ย่านเอเคอรบ์รคู  Aker Brygge และที(ตั ,ง
ของศาลาว่าการ City Hall แนวอารต์เดคโค่ สถาปัตยกรรมที(ดทูนัสมยั ประดบัไปดว้ย นํ,าพุ  สวนและประตมิากรรมเตมิแต่งใหดู้
กลมกลนื ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถานที(ที(มกีาร จดัแสดงเกี(ยวกบัผูท้ี(ไดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไป
คอื โรงโอเปร่า ที(ถูกสรา้งขึ,นมาใหม่ดว้ย แนวคดิสถาปัตยกรรมร่วมสมยั จากนั ,นนําท่านชม พิพิธภณัฑเ์รอืไวกิ"ง Viking 
Ship Museum อาคารชั ,น เดยีวที(จดัแสดงเรอืไวกิ,ง X ลาํ ที(สรา้งจากไมโ้ดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์และแสดงเกี(ยวกบั
เครื(องมอื ในชวีติประจาํวนัมอีายุเก่าแก่กวา่ C,666 ปี ชมตํานานความเจรญิในอดตีที(ยิ(งใหญ่ของชาวไวกิ,งบรรพบุรุษ ของ
ชาวนอรเ์วยท์ี(เดนิทางไกลกว่าค่อนโลกดว้ยพาหนะนี, ชาวไวกิ,งใชเ้รอืในการรบ ทาํการคา้และออกสาํรวจ 
 หาดนิแดนใหม่ๆ เรอืในพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ,งที(เด่นสง่าคอื เรอือุสแบนนิ ยาว 55 เมตร ทาํจากไมโ้อ๊ค ใช ้ ฝีพายราว X6 
คนคาดว่าสรา้งขึ,นเพื(อกษตัรยิไ์วกิ,งใชใ้นการเดนิทางระยะสั ,นๆ ในทะเล และนําท่านชมสวน  ปฏิมากรรมวิกเกอรแ์ลนด ์
สวนสาธารณะอนัเป็นผลงานของปฏมิากร ที(นําผลงานของ กุสตาฟ วกิเกอร ์แลนด ์ปฏมิากรชื(อดงัที(ไดร้บัอนุญาตใหนํ้าผลงานมา
จดัแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร ์ทที่านอาจ เคยเหน็รปูของเสาโมโนลทิ รปูปั,นวฏัจกัรของชวีติมนุษยส์งูถงึ CF เมตร 
ที(เป็นรปูคนจาํนวนมากมายปีนป่าย กนัอยู่บนเสา ชมผลงานนํ"าพวุงจรชีวิต ที(มคีวามหมายสอนใจ จากนั ,นใหท้่านเดนิเล่น
และช้อปปิ" งย่าน ถนนคารล์โจฮนัสเ์กท ย่านถนนคนเดนิที(มสีนิคา้ของฝากที(เป็นที(นิยมของนกัท่องเที(ยว อาท ิเครื(องครวั 
 พวงกุญแจ เป็นตน้ แต่สนิคา้และของที(ระลกึต่างๆ มรีาคาค่อนขา้งสงู เนื(องจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศที(มค่ีา
 ครองชพีสงูที(สดุในโลกประเทศหนึ(ง 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนั ,นนําท่านเขา้ที(พกั โรงแรมระดบั ; ดาว  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัที �หก  ออสโล  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที(โรงแรม  
 อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัและใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากที(พกั   
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล    
Z#.Z3 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG955 
  
วนัที �เจด็  กรงุเทพฯ 
�\.Z3 น.   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

 
 
รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อื�นๆ ที�ไม่คาดคิดหรอืมีผลกบัการ

เดินทางและรายการทวัร ์ ทั "งนี"เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

อตัราค่าเดินทาง  �� ก.ค.-� ส.ค. / �! ก.ค.-� ส.ค.�"�� 
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โมโน นอรเ์วย ์( วนั (TG) 
�� ก.ค.-� ส.ค. /  

�! ก.ค.-� ส.ค.�� 
��-�# ต.ค. /  

�%-�& ต.ค.�� 
ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ )),+,, )-,+,, 
เดก็อายตุํ"ากว่า @< ปี พกักบัผูใ้หญ่ @ ทา่น )-,+,, ),,-,, 

เดก็อายตุํ"ากว่า @< ปี พกักบัผูใ้หญ่ @ ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) .+,+,, .(,-,, 

พกัเดี"ยวเพิ"ม ทา่นละ /,+,, (,+,, 
ทา่นทม่ตีั Aวโดยสารอยูแ่ลว้ ทา่นละ -),+,, --,-,, 

**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ -,+,, บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 4,.,, บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 

โมโน นอรเ์วย ์( วนั (TG) 
�'-�( ก.ย. /  

�# ก.ย. - ' ต.ค.�"�� 

&-�" พ.ย. / �%-�& พ.ย. /  

%( พ.ย.-� ธ.ค.�"��/ !-�% ธ.ค. / �(-

�� ธ.ค. / �%-�& ธ.ค.�"�� 
ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ .),.,, ..,.,, 
เดก็อายตุํ"ากว่า @< ปี พกักบัผูใ้หญ่ @ ทา่น .<,.,, .-,.,, 

เดก็อายตุํ"ากว่า @< ปี พกักบัผูใ้หญ่ @ ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) .4,.,, .,,.,, 
พกัเดี"ยวเพิ"ม ทา่นละ +,+,, /,+,, 
ทา่นทม่ตีั Aวโดยสารอยูแ่ลว้ ทา่นละ -<,+,, --,+,, 

**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ -,+,, บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 4,.,, บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ@ ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ ามนั  ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมภายหลงั 
*** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ�ากว่า ( ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดินทางนี ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า F. ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก
ได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ F,,,,, บาท 

• กรณีท่านที�มีตั Gวของสายการบินอื�นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั Gวโดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเนื�องจากมีการเกี�ยวข้องกบัการยื�นวีซ่า ซึ�งผู้เดินทางไม่สามารถยื�นวีซ่าพร้อมคณะได้  



 

 

 

 

 

• กรณีท่านที�ต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครั  งของสายการบิน ไม่สามารถเปลี�ยนสนามบินที�บินออก
ได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน ( วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื�อนตั Gวกลบั ท่านละ <,.,, บาท หาก
เปลี�ยนแล้วม่ามารถเปลี�ยนแปลงอีกได้ และการยื�นวีซ่าไม่สามารถยื�นพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชง
เก้นอื�น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที�อยู่ต่อว่าอยู่ที�ไหนนานที�สดุ ท่านอาจจะต้องไปยื�นวีซ่าเชงเก้นที�เมืองนั นๆ แทน 
บริษทัสามารถออกเอกสารสาํหรบัการยื�นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านั น 
และท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตวัท่านเอง 

• การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 4.-F, วนั ดงันั นจึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการยื�นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทั  งนี เพื�อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าที�สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ วมือ 
 

 

อตัรานี"รวมบริการ 

• ค่าตั Aวเครื"องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ ชั 1นประหยดั 
• ค่าโรงแรมที"พกัตามรายการที"ระบุ (สองท่านต่อหนึ"งหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานที"ต่างๆ ค่าอาหารและเครื"องดื"มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเที"ยวตามรายการที"ระบ ุ
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที"ม ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ที"คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ @,999,999 บาท เดก็อายุตํ"ากว่า @ ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ DE 

ปีไดร้บัความคุม้ครอง E99,999 บาท (ทั 1งนี1เป็นไปตามเงื"อนไขของบรษิทัประกนั) 
• ค่าภาษนํี1ามนัเชื1อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที"มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ"งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที"  E เม.ย.<EG@   
 
อตัรานี ไม่รวมบริการ 

• ค่านํ1าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที"เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเกน้ ท่านละ  ,I99 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที"เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง) 
• ค่าทปิพนกังานขบัรถและค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ี"เดนิทางไปพรอ้มคณะ ท่านละ @,E99 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที"เหลอืก่อนคณะออก

เดนิทาง) 
• ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง 
• ค่านํ1าดื"มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกนํ1าดื"มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าทาํใบอนุญาตที"กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที"ระบุ เช่น ค่าเครื"องดื"มและค่าอาหารที"ส ั "งเพิ"มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ยอื"นๆ 

ที"มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ1ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารที"เกี"ยวกบัวซ่ีา หรอือื"นๆ ที"มไิดร้ะบุไวใ้น
รายการ 

• ค่าประกนัอื"นๆ ที"นอกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิ"มเตมิ อาท ิภยัธรรมชาตรุินแรง หรอื ทรพัยส์นิ หรอืเที"ยวบนิ
ล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

 

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ(งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที(เหลอืจะขอเกบ็
ทั ,งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 5C วนัทาํการ มฉิะนั ,นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ pในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั ,งหมด 
 
การยกเลิก 
� หากมกีารยกเลกิเกนิ ;G วนัทาํการแต่ไม่เกนิ H6 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ pในการคนืเงนิมดัจาํค่าตั qวโดยสารของทา่นนั ,นๆ 

(เงื(อนไขค่ามดัจาํตามที(ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ pในการคนืเงนิมดัจาํทั ,งหมด 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ pในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั ,งหมด 



 

 

 

 

 

� หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื(นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที(สถานทตูเรยีกเกบ็ 
� หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตั qวโดยสารเครื(องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ pในการคนืค่ามดัจาํ  
� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั qวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ pในการคนืค่าทวัรท์ั ,งหมด  
 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี"ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื"องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที"พกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทาง

การเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีที"มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั 1งในประเทศไทยและต่างประเทศที"ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ1นและมเีหตุทาํให้

การเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Jในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ 
โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที"บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื"องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื"นๆ ที"มเีหตุทาํใหไ้ม่สามารถ
เดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื"องจากมสีิ"งผดิกฎหมายหรอืสิ"งของหา้มนําเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื"อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที"กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ 
ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั 1งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที"สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื"องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที"

พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการ

บนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ"งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ใน
วงเงนิตามที"สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที"ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที"ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที"ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ1าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ"ากว่ามาตรฐานได ้ทั 1งนี1ขึ1นอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Jไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ1าหนกัสว่นที"เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื"องการงดสบูบุหรี" บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที"ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที"ชดัเจนในเรื"อง
การสบูบุหรี" และมสีถานที"โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี" ทั 1งนี1เนื"องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที"ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที"ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเที"ยวในระยะเวลาเกนิกว่า W - E ชั "วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื"องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 1งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั 1งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที"สถานที"เขา้ชม
นั 1นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที"คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื"อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที"ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนั 1น ๆ ตามเงื"อนไขราคา
ที"ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั 1นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ"งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานที"ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื"องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที"เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ"งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั 1นขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื(องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดี(ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ X ท่าน / X เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ + เตียงเดี�ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น Z เตียงใหญ่กบั Z เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น Z ห้องคู่และ Z ห้อง
เดี�ยว กรณีที�มา + ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื(องปรบัอากาศเนื(องจากอยู่ในแถบที(มอุีณหภมูติํ(า  
3. กรณีที(มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ,นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ pใน

การปรบัเปลี(ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื(อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที(มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที(เป็นหอ้งเดี(ยวอาจเป็นหอ้งที(มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํ,า 

ซึ(งขึ,นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ,นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื�นขอวีซ่าที�สถานทูตนอรเ์วย)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 4.-F, วนั 

-    ผูยื้�นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื�อ ถ่ายรปู และสแกนนิ วมือ ที�สถานทูตหรือ
ศนูยยื์�นวีซ่าของสถานทูตนั นๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซึ�งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่
สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการทาํนัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื�อนไขของ
สถานทูตนั นๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพื�อทาํการนัดหมายการยื�นวีซ่า 



 

 

 

 

 

 

-    ในวนัยื�นวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารที�ครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบยื�นเพิ�มเติมในวนันัดหมายยื�น
และหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพิ�มเติมใดๆ ผูส้มคัรจะต้องเป็นผู้ชาํระ
ค่าใช้จ่ายนั นๆ ด้วยตนเอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํ�ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริ"มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ G เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี1สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ"ากว่า G เดอืน ผู้

เดนิทางจะตอ้งไปยื"นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ที"กองหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ"ากว่า   หน้า   
- หากท่านเปลี"ยนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื"องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ"งในการยื"นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านที"มปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั 1นๆ  
 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ ว จาํนวน 2 รปู เน้นหน้า  (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านั 1น เนื"องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซ่ีา   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก หรอือื"นๆ ที"ปิดบงัหน้าตา, 

หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิXกอายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํ�ากว่า F, ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ที�สามารถติดต่อได้ทั  งเบอรที์�ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านที"สมรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลี"ยนชื"อ กรณีท่านที"มกีารเปลี"ยนชื"อ 
o สาํเนาใบเปลี"ยนนามสกุล กรณีท่านที"มกีารเปลี"ยนนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านที"หย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชี การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัที"ทาํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านั 1น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, 
อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเกี�ยวกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกัรอ้นให้ชดัเจนด้วย  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั 1น (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที"เริ"มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานที�ระบุวนัลาและ 
สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตูนอรเ์วยไ์มอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที(สถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที(ศกึษาหรอืทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื(องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที(

ตนพาํนกัหรอืศกึษาอยูเ่ท่านั ,น 

3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที(ดแีละถูกตอ้งจะช่วยให้
การพจิารณาของสถานทตูงา่ยยิ(งขึ,น 

หมายเหต ุ กรณผีูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื(นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้าง



 

 

 

 

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรองความเป็น
เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ"ากว่า   เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านที�เป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงสาํเนา

สตูบิตัรบุตร ทั 1งนี1เพื"อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชี1แจงเกี"ยวกบั
ความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที�ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้นการเงนิ
ของผูร้บัรอง พรอ้มชี1แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี1แจงการรบัรองค่าใชจ้า่ยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดง
ความสมัพนัธ ์โดยเบื1องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี1หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็น
ความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื"นคาํรอ้งขอวซ่ีานี1)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื"อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั G เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัที"สดุเท่าที"จะทาํไดห้รอืไม่ตํ"ากว่า @E วนันบัจากวนันดั

หมายยื"นวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกที"มชีื"อเจา้ของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ํ"ากว่า G เดอืนและปรบั

ยอดใหล่้าสดุ ไมต่ํ"ากว่า @E วนันบัจากวนันดัหมายยื"นวซ่ีา หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีารเคลื"อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํ
หนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี1แจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลื"อนไหวเนื"องจากไม่ได้
ตดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื"นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกที"มชีื"อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที"ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็น
ปัจจบุนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน @ เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื"นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร @ ฉบบัและตอ้งทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายให้

บุคคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ี1แจงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุด
บญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายที"มกีารเงนิมากกว่าจะตอ้ง
ขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร @ ฉบบั และทาํจดหมายชี1แจงเพื"อรบัรองการเงนิพรอ้มระบชุื"อและความสมัพนัธช์ี1แจงต่อสถานทตู
เป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั  งนี เพื�อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที�จะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลบัสู่ภมิูลาํเนา  
 

o กรณีเดก็อายตุํ�ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที"อาจจะเกดิขึ1นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดั
เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั 1งแนบสถานะทางการงาน
และการเงนิของมารดาเพื"อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที"อาจจะเกดิขึ1นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั 1งแนบสถานะทางการงานและ
การเงนิของบดิาเพื"อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทั  งกบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา
โดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชี1แจงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองที"ไปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที"อาจจะเกดิขึ1นโดยคดั
ฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทั 1งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื"อรบัรองแก่บุตรดว้ย 



 

 

 

 

 

- กรณีเดก็ที�บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถูก
ปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที"ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื"นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั 1ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทั 1งนี1ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที"ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ"มเตมิ ทางบรษิทัฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีที"ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Jในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของทา่น 
เนื"องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื"อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทั 1งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื"อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที"ไดร้ะบไุวโ้ดยทั 1งหมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื"นวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นที"
ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื"นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั 1นจะตอ้งมายื"นเดี"ยวและแสดงตวัที"
สถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที"มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี"จะเดนิทางไปท่องเที"ยวยงัประเทศตามที"ระบุ
เท่านั 1น การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนื"องมาจากหลกัฐานในการขอยื"นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื"นขอวซ่ีาท่องเที"ยว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ Jในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที"เกดิขึ1นจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน <9 วนั โปรแกรมการเดนิทาง
อาจเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั 1งนี1จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

**** ข้อมลูที�ท่านให้รายละเอียดนั"น จะต้องเป็นไปอย่างละเอียดและเป็นข้อมูลที�เป็นความจริงเท่านั"น เนื�องจาก
นอรเ์วย ์จะต้องกรอกข้อมลูให้ครบเพื�อทาํการนัดหมาย  

และข้อมลูจะถกูส่งไปยงัสถานทูตนอรเ์วยก่์อนวนันัดหมายยื�น  
กรณุาส่งแบบฟอรม์นี"พร้อมกบัหน้าสาํเนาหนังสือเดินทางของท่านประกอบกนั **** 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน เป็นภาษาองักฤษ เพื�อให้เกิดความสะดวกและถกูต้องในการทาํออนไลน์
ต่อไป อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนและกรณุาระบมุาให้เรียบร้อย 
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