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Flamsbana Norway  

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    

   

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 1 – 7, 5 – 11, 19 – 25, 22 – 28  
52,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์–                                           

พพิธิภณัฑไ์วกิง้ – เกยีรโ์ล 
✈ O O 

HIGHLAND LODGE 
HOTEL 

3 
เกยีรโ์ล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนตกิ – ไมรด์รัล –                  

ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ – กดุวานเกน้ – เบอรเ์กน้ 
O O O THON BERGEN  

4 เบอรเ์กน้ – ยอดเขาฟลอเยน – อลุวคิ O O O BRAKANES  

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

6 ออสโล – สนามบนิ – กรงุเทพฯ  O ✈ ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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น าท่านบนิตรงลัดฟ้าสูก่รุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์1ในกลุม่ประเทศสแกนดเินเวยี เปลีย่นประสบการณ์การ

เดนิทางดว้ยรถไฟสายโรแมนตกิ Flamsbana (The World famous flam-banen) ไดร้บัการขนาน

นามวา่เป็น The Most Beautiful Train Journey in the World พรอ้มสมัผสับรรยากาศลอ่งเรอืชม

ความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) น ัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen เพือ่ไปชมทวิทศันอ์นังดงาม

บนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) เพื่อชมววิกรุงเบอร์เกน้ เทียวชมเมอืงหลวงของประเทศนอร์เวย์ 

กรุงออสโล ตื่นตาตื่นใจกับสวนประตมิากรรมวเิกลนัด ์(Vigeland Sculpture Park) ชมพพิธิภณัฑ์

ไวก ิง้ (Viking Museum)   

 

วนัแรกของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 

เคานเ์ตอร ์D การบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์–  

                                          พพิธิภณัฑไ์วกิง้ – เกยีรโ์ล 

00.55 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG954    

07.25 น. เดินทางถึงสนามบนิการเ์ดอรม์อน กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย์  (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และปรับเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตุลาคม 

2560) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านชม กรงุออสโล (Oslo)  เมอืง

หลวงของประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ที่ช ือ่ออสโลฟ

ยอร์ด ซึง่ในปี 2006 ออสโลไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชพีสูงที่สุดในโลก

แทนทีโ่ตเกยีว (ขอ้มลูจากนติยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตัง้อยูข่อบ

ดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ทีช่ ือ่ “ออสโลฟยอรด์” ตัวเมอืงประกอบดว้ยเกาะ 40 

เกาะ เกาะใหญ่ทีส่ดุชือ่ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมทีะเลสาบกว่า 343 แห่งซึง่

เป็นแหล่งน ้ าจืดส าคัญ  น าท่านเขา้ชม  อุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor 

Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชือ่กุสตาฟ วกิเก

แลนด ์ที่ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่น

หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของ

รปูแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของทา่นชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลัก

แกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

บา่ย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑไ์วกิง้ (Viking Museum) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง

เกีย่วกับเรอืทีใ่นยคุศตวรรษที ่9 นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกับ เครือ่งมอื ทีช่าว

ไวกิง้ใช ้ทีม่อีายมุากกวา่ 1000 ปี น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืง

แห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และดนิแดนแห่งกลาเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของ

นอรเ์วย ์

 
 
 

ระยะทาง 240 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HIGHLAND LODGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เกยีรโ์ล – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิ – ไมรด์รลั –                  

ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ – กดุวานเกน้ – เบอรเ์กน้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฟลมั ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟสายโรแมน

ติกฟล ัม -ไมดรลั  (The World famous flam-banen) Flamsbana – 

The Most Beautiful Train  Journey in The World นับ เป็ น เส น้ท าง

รถไฟสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่าน

ทะเลสาบ แม่น ้า และน ้าตกเหนือคณานับทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภูเขา 

มุง่สูส่ถานไีมดรลั (Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยูบ่นความ

สงู 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทีม่ภีมูทิัศน์งดงามสุด

สายตา ทีท่่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิจากการละลาย

ของธารน ้าแข็งปกคลมุเหนอืพืน้ดนิ 

ระยะทาง 110 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย เปลี่ ยนบ รรยากาศ ให ้ท่ านล่อง เรือชมความงามของซองฟยอร์ด 

(Sognefjord) มุ่งหนา้สู่เมืองกุดวานเก้น (Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนี้

นอกจากจะไดรั้บการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยังไดรั้บการขนานนามว่าเป็นฟ

ยอรด์ที่ยาวและลกึที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the 

world) ชว่งทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่สวยทีส่ดุคอื NARROW FJORD ระหวา่งทาง

เพลดิเพลนิกับภูผาสูงชันอันเขยีวขจี ธารน ้าตกนับรอ้ยสาย ส าหรับฟยอร์ดนั้น

นับวา่เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการกดัเซาะของแผน่ธารน ้าแข็ง

ในยคุน ้าแข็งเมือ่หลายลา้นปีกอ่น ในโลกนี้มไีมก่ีป่ระเทศทีม่ฟียอรด์ แตฟ่ยอรด์ที่

ไดช้ือ่วา่สวยทีส่ดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึง่ชอ่งฟยอรด์แหง่นีไ้ดช้ ือ่

วา่สวยตดิอนัดับโลกเชน่กนั จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืง

เบอรเ์กน้ (Bergen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 148 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม THON BERGEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     เบอรเ์กน้ – ยอดเขาฟลอเยน – อลุวคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 พาท่านเทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันทีแ่สนน่ารัก เป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญของ

นอรเ์วยม์าตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13 เมอืงนีล้อ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลูก มทีา่เรอืที่

ยาวถงึ 10 กโิลเมตร ชมอาคารไมห้นา้อา่ว  Bryggen ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ จาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจุบันไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดี

ยิง่ แลว้น าท่านไปยังสถานี Floibanen เพือ่ใหท้่านไดส้ัมผัส ประสบการณ์ใหม ่ 

โดยน ัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen เพือ่ไปชมทวิทศันอ์นังดงามบนยอดเขา     

ฟลอเยน (Mount Floyen) ซึง่สงูถงึ 320 เมตร จากระดับน ้าทะเล  ท่านจะได ้

ชมความงามของกรุงเบอรเ์กน้ ทีต่ัง้อยู่บนปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ซึง่เป็นปลายทาง

เสน้ทางสายฟยอรด์อนังดงามทีส่ดุ แลว้น าทา่นเดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงเบอรเ์กน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลุวคิ (Ulvik) เมอืงเล็กๆตัง้อยูร่มิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์

อนังดงาม 

ระยะทาง 138 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BRAKANES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     อลุวคิ – ออสโล – อสิระชอ้ปป้ิง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ท่าน

สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของประเทศนอรเ์วยต์ลอดสองขา้งทาง 

ระยะทาง 343 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านถ่ายรูป ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

ดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิแมน่ ้า ซึง่รายลอ้มดว้ยอาคารที่

สวยงามริมออสโลฟยอร์ด อีกทั ้งโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera 

House) หนึง่ในโครงการปรับปรุงบรเิวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กดิเป็นพืน้ทีท่ีม่ ี

ประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังดา้นตัวเมืองออสโล พาท่าน

ถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคัญประจ าเมือง และมี

สถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  

จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเลน่เลอืกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส ์

เกท (Karl Johans Gate) ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     ออสโล – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พ าท่ า น เดิ น ท า งสู่ส น าม บิน  เพื่ อ ให ้ท่ า น ไ ด ้มี เว ล าท า  คืน ภ าษ ี                       

(Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

 

14.15 น าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพ ดว้ยสายการบนิไทยดว้ยเทีย่วบนิ TG955  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     กรงุเทพ 

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 
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โปรแกรม : Flamsbana Norway 

7 วนั 4 คนื 

โดยการบนิไทย (TG)  

ก าหนดการเดนิทาง ปี 2560 

กนัยายน : 1 – 7, 5 – 11, 19 – 25, 22 – 28      

คา่บรกิารนี ้   

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ และน ้าหนักกะเป๋า ไมเ่กนิ 30 

กก.   (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

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

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.-  

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วย ์

คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วยป์ระมาณ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร)์ 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วยป์ระมาณ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร)์  

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ  (ทา่นละ 10 ยโูร) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

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

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัท าการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)   

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที่

มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

     3.4.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  



OSL-TG001 : Flamsbana Norway                                                                               หนา้ 10 จาก 12 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่ำเชงเกนประเทศนอรเ์วย ์

กรณุำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำองักฤษ ** กรอกข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง ** 

จะตอ้งตรงกนักบัเอกสารทีย่ ืน่เทา่น ัน้ หากไมต่รง ทางบรษิทัไมเ่กีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 

นามสกลุเดิม(กรณเีคยเปลีย่น ช่ือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทีเ่กดิ........................................................... 

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

วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)     

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่วนัเดือนปีทีส่มรส วนัหย่า หรือ วนัทีคู่่สมรสเสียชีวติ* ......................................................................... 

ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาทีเ่สียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา *............................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................... 

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

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

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 

ต าแหน่ง.................................................................................................................. 
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ทีอ่ยู่ทีท่ างาน*................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ............................... ......................... 

 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตอะไร*.......................................................... 

แจ้งวนัออกและหมดอายุของวซ่ีา  (ต้องระบุ).*.......................................................................................... 

วนัทีส่แกนลายนิว้มือ  ตอนย่ืนวซ่ีา (ต้องระบุ)*......................................................................................... 

ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่*.......................................................................... 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกให้ ผู้ทีส่ายเลอืดเดียวกนั  

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

 


