
 

 
 
 

 
 

 
รหสัโปรแกรม : 11558 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

HASHTAG MONO NORWAY  
นอร์เวย์ 7วนั 4คืน 

ออสโล –เบอร์เก้น–ฟลอม–กู้ดวาเกน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  954 BKK- OSL 00.20-06.50 

เทีย่วบินขากลบั TG  955 OSL-BKK 13.30-06.20+1 



 

  ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง กรุงเทพฯ –ออสโล / ออสโล-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป 
 ออสโล :นครหลวงแห่งนอร์เวย์ 
 ฟลมั  : ดินแดนแห่งเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของนอร์เวย์, น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลมัส์บานา 
 เบอร์เก้น :เมืองใหญ่อนัดับทีส่องของประเทศ เมืองทีม่ีท่าเรือทีใ่หญ่ทีสุ่ดของนอร์เวย์ 
 กู้ดวาเก้น :หมู่บ้านท่องเที่ยวเลก็ๆที่ซ่อนอยู่ในเขตซองฟยอร์ด ที่มคีวามยาวจากมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ถึง 200 ก.ม. 

 

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 
1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – ออสโล (นอร์เวย์) –กอล–ฟลมั– ล่องเรือชมฟยอร์ด–
กู้ดวาเก้น– ฟลมั 

-   
FRETHEIM HOTELหรือ

เทียบเท่า 

3 นั่งรถไฟสายโรแมนตกิฟลมัส์บานา – ไมดาล –วอส–เบอร์เก้น    
THON HOTEL BRISTOL 

BERGEN หรือเทียบเท่า 

4 เบอร์เก้น–เกยีโล– ออสโล– ชมเมือง    
SCANDICHELSFYR 

หรือเทียบเท่า 

5 
ออสโล – ชมเมือง –วกิเกอร์แลนด์ –ช้อปป้ิงย่านคาร์ล โจฮันเก้น 
เกท 

  - 
SCANDICHELSFYR 

หรือเทียบเท่า 

6 ออสโล – กรุงเทพฯ  - - - 

7 กรุงเทพฯ     - 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และ ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ2,000 บาท*** 
 

เดือนมนีาคม วนัที ่22-28 ม.ีค. 62 63,999.- 

เดือนพฤษภาคม วนัที ่17-23 พ.ค. 62 66,999.- 

เดือนมถุินายน วนัที ่14-20 ม.ิย. 62 66,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  14,000.- 



 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.00น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D 
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ–ออสโล (นอร์เวย์) –เมืองกอล - ฟลมั– ล่องเรือชมซองฟยอร์ด–กู้ดวาเก้น–ฟลมั 

00.20 น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศนอร์เวย์  โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 954 
06.50น. เดินทางถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระและผ่าน

ศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
  
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอล(GOL) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองแห่งปากประตูสู่ดินแดนแถบฟยอร์ดและสกีรีสอร์
ทยอดนิยม และยงัเป็นเมืองท่ียงัคงรักษาจารีตวฒันธรรม รูปลกัษณ์ดั้งเดิมของหมู่บา้นของชนชาวนอร์สใน
ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม(FLAM) ให้ท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด 

(SOGNEFJORD)มุ่งหน้าสู่เมืองกู้ดวานเก้น (GUDVANGEN)ซ่ึงฟยอร์ดน้ีนอกจากจะไดรั้บการจดัอนัดบั
เป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นฟยอร์ดท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก (The longest and deepest 
fjord in the world) ช่วงท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยท่ีสุดคือ NARROW FJORD ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัภูผา
สูงชนัอนัเขียวขจี ธารน ้าตกนบัร้อยสาย ส าหรับฟยอร์ดนั้นนบัวา่เป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจาก

http://bit.ly/2NMk5YE


 

การกดัเซาะของแผ่นธารน ้ าแข็งในยุคน ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ในโลกน้ีมีไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอร์ดแต่ฟ
ยอร์ดท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงช่องฟยอร์ดแห่งน้ีไดช่ื้อว่าสวยติดอนัดบั
โลกเช่นกนั / น าท่านกลบัสู่ เมืองฟลมั(FLAM) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม  ฟลมั– น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลมัส์บานา– ไมดาล –วอส–เบอร์เก้น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 

น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บานา (FLAMSBANA)เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกท่ีมีช่ือเสียง
ของนอร์เวย ์ชมวิวแสนสวยระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติ อนัสวยงาม ท่านจะไดช้มความงาม
ของหุบเขา ทะเลสาบ น ้ าตกสูง Kjosfossenท่ีสวยงาม ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกน้ี
จะน าท่านลอดอุโมงค์ระหว่างทางซ่ึงมีถึง 20 แห่ง และ 18 แห่งน้ีไดใ้ช้แรงงานคนขุดลว้นๆ จนกระทัง่ถึง
สถานีเมืองไมร์ดาล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา โดยสถานีไมร์ดาล
(MYRDAL)แห่งน้ีอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลประมาณ 867 เมตร / น าท่านเปล่ียนขบวนรถไฟเพื่อเดินทางสู่
เมืองวอส (VOSS) อีกเมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวยเ์มืองน่ารักริมทะเลสาบท่ีซ่ึงล้นเกล้า
รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทบัเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซ่ึงมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลท่ี 5 
พ ร้อมทั้ งลายเซ็นของคณะผู ้ตามเส ด็จในคร้ังนั้ น  ใส่กรอบแสดงไว้ท่ี ล็อบ บ้ีชั้ น  2 ของโรงแรม 
FLEISCHER’S HOTEL VOSS รถโคช้รอรับท่ีเมืองวอส 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น(BERGEN)(ประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองหลวงแห่งศิลปวฒันธรรม เมืองใหญ่

อนัดบั 2 ของนอร์เวยอ์อกไปทางชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตแ้ละเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยร์ดของประเทศนอร์เวย์
อีกทั้งยงัเป็นเมืองมรดกโลก โดยไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกดว้ย และเคยเป็น
เมืองหลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะยา้ยไปยงักรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 / น าท่านเท่ียวชมเมือง
เบอร์เก้นเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของนอร์เวยม์าตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เมืองน้ีลอ้มรอบ
ดว้ยยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร ชมอาคารไมห้น้าอ่าวBryggen ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษ์จาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจุบนัไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดียิง่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมTHON HOTEL BRISTOL BERGENหรือเทยีบเท่า 

 



 

วนัทีส่ี่ เบอร์เก้น– เกยีโล– ออสโล– ชมเมือง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียโล(GEILO)(ประมาณ 3.30 ช.ม.) หน่ึงในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาค
ของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์ตั้งอยูบ่นเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านกลบัสู่ กรุงออสโล (OSLO) (ประมาณ 3.30 ช.ม.) นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอร์เวยน์ครหลวง

แสนสวยริมชายฝ่ังทะเลออสโลฟยอร์ดท่ีมีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยท่ีมีอยู่มากมาย สร้าง
ทศันียภาพท่ีงดงามเกินบรรยาย / น าท่านผา่นชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรม
เก่าแก่อายุกวา่ 100 ปี อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมือง ย่าน เอเคอร์บรูคAker Bryggeและท่ีตั้งของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมท่ีดู
ทนัสมยั ประดบัไปด้วยน ้ าพุ สวนและประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กนัเป็น The Nobel Peace 
Centre สถานท่ีท่ีมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ท่ีถูก
สร้างข้ึนมา ใหม่ดว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมSCANDICHELSFYRหรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า      ออสโล– ประติมากรรมวกิเกอร์แลนด์ –ช้อปป้ิงย่านคาร์ล โจอนัเก้น เกท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 

 
 

น าท่านชมสวน ประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์สวนสาธารณะอนัเป็นผลงานของปฏิมากร ท่ีน าผลงานของ 
กุสตาฟวิกเกอร์แลนด์ปฏิมากรช่ือดงัท่ีได้รับอนุญาตให้น าผลงานมาจดัแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอก
เนอร์ ท่ีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปป้ันวฏัจกัรของชีวิตมนุษยสู์งถึง 17 เมตร ท่ีเป็นรูปคนจ านวน 
มากมายปีนป่ายกนัอยูบ่นเสา ชมผลงานน า้พวุงจรชีวติ ท่ีมีความหมายสอนใจ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย น าท่านช้อปป้ิงย่านคาร์ล โจฮันเก้น เกท (KARL JOHANGEN GATE) ย่านถนนคนเดิน สินคา้ของฝากท่ี
เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ แต่สินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ มีราคาค่อนขา้ง
สูง เน่ืองจากนอร์เวยเ์ป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ไม่รวมอยู่ในรายการ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงอย่างเต็มที่ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม SCANDICHELSFYRหรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก  ออสโล (นอร์เวย์) – กรุงเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUNDคืนภาษีก่อนเดินทางกลบั 

13.30น. บินลดัฟ้าออกเดินทงกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 955 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

#HASHTAGMONO NORWAY  
นอร์เวย์7 วนั 4 คืน 

ออสโล –เบอร์เก้น–ฟลอม–กู้ดวาเกน 
 

ก าหนดการเดินทาง : วนัที ่22-28 ม.ีค. 62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 63,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,999.- 
เด็กอาย ุ02–12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 62,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 14,000.- 

 

ก าหนดวนัเดินทาง : วนัที่ 17-23 พ.ค.  / 14-20 ม.ิย.62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 66,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 66,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 65,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 14,000.- 



 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และ ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ2,000 บาท*** 
หมายเหตุ 

** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วนัหกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วนัหกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนัคิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 



 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง
น้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน  20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงใน
กรณนีีท้างบริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวซ่ีาข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวซ่ีา
ไม่นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู ้
ร้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกั
ค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนใหท่้านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบิน
ไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท่้านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าใน
ต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทางและ
ส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วี
ซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า
ทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจากการยืน่วีซ่าจะถูกระบุเป็น
สถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย

จนไม่อาจแก้ไขได ้เช่น  การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิก
เท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะ
พยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ี
สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพ่ิมหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบก่อน
ล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้
แจง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก

ประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุ
ไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องเด่ียว )Single) ,หอ้งคู่ )Twin/Double)ห้องพกั
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั
เน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ )Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

หลักฐานการย่ืนวซ่ีานอร์เวย์ 

1. รูปถ่ายสี 2ใบ ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.ไม่สวมแวน่ตาฉากหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 
 
 
 
 

 
 

 
2. หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุและตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนจนถึงวนัท่ีเดินทางกลบัประเทศไทยและ

หนงัสือเดินทางเล่มเก่า(ถา้มี) 
3. หนงัสือรับรองการท างานท่ีระบุวนัลาชดัเจน หรือธุรกิจส่วนตวัหรือเอกสารการศึกษาเป็นภาษาองักฤษตัวจริง 
4. เอกสารหลกัฐานทางการเงิน(สามารถเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

1. หนงัสือรับรองธนาคารภาษาองักฤษฉบบัจริง 
2. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6 เดือนอพัเดตก่อนยืน่ 7 วนั 
3. Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนอพัเดตก่อนยืน่ 7 วนั 

5. กรณีท่ีผูเ้ดินทางอายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามน้ี 
ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าร้องเดินทางคนเดียว 
- หนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางจากบิดามารดาท่ีรับรองโดยอ าเภอ ตวัจริงและส าเนา 
ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าร้องเดินทางกบัผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
- หนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางจากผูป้กครองอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีรับรองโดยอ าเภอตวัจริงและส าเนา 
ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าร้อง เดินทางกบั บิดา หรือ มารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
- หนงัสือรับรอง การมีอ านาจปกครองบุตร แต่เพียงผูเ้ดียวตวัจริงและส าเนา 

8. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้นเบอร์มือถือ 
9.  ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
10.ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

หมายเหตุ  ลูกค้าต้องโชว์ตัวทุกท่าน  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ 
**หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องท าวซ่ีาอยู่ได้ 90 วนั** 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีานอร์เวย์ต้องช าระทนัทตีอนกรอกแบบฟอร์มวซ่ีาออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่าน้ัน (ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นบัตรเครดิตของผู้ย่ืนขอวีซ่า) 

 
 
 

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf


 

ข้อมูลจองควิวซ่ีานอร์เวย์ (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ โสด   แต่งงาน   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 
 
 
 
 
 
 


