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นครหลวงแห่งนอร์ เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่ งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมือง
ประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทสี่ ุดชือ่ มัลโมยา เกาะเล็กเกาะน้อยทีม่ อี ยู่สวยงามมากและ
มีทะเลสาบ 343 แห่งซึง่ เป็ นแหล่งน้าจืดทีส่ าคัญ
เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับทีส่ องของประเทศ ตัง้ อยู่บนชายฝั่ งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็ น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีท่าเรือทีใ่ หญ่ทสี่ ุดของนอร์เวย์ และเป็ นหนึง่ ในท่าเรือทีใ่ หญ่ทสี่ ุด
ในยุโรป
ดินแดนแห่งเขตชายฝั่ งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึง่ เป็ นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะ
ของน้าแข็งเมือ่ ครัง้ ทีบ่ ริเวณชายฝั่ งทะเลเหล่านัน้ ยังเป็ นน้าแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจน
มีลกั ษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็ น ธรรมชาติทมี่ คี วามงดงามเป็ นอย่างมาก
หมู่บา้ นท่องเทีย่ วเล็กๆทีซ่ ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์ออ็ กฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดทีม่ คี วามยาวจาก
มหาสมุทรเข้ามาสู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดแวนเก็นนัน้ เป็ นหมู่บา้ นทีเ่ ล็กนิด
เดียว มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่านัน้ แต่กลับกลายเป็ นเป้ าหมายหลักที่
นักท่องเทีย่ วจะต้องแวะลงเยีย่ มชมเป็ นจานวนมากในแต่ละปี

วันเดิ นทาง
พฤศจิ กายน – ธันวาคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ
21.30 น. นัดคณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้าทีค่ อยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
วันที่สอง ออสโล (นอร์เวย์) – กอล – ฟลัม – กุด๊ วานเก้น – ฟลัม
00.20 น. นําท่านออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG954
06.50 น. เดินทางถึงสนามบิ นกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
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และตรวจรับสัมภาระ นําท่านเดินทางสู่เมืองกอล (Gol) เมืองแสนสวยล้อมรอบไปด้วยเขาทีม่ ชี ่อื เสียง
ของนอร์เวย์ เมืองแห่งปากประตูส่ดู นิ แดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรสี อร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศ
และยังเป็ นเมืองทีย่ งั คงรักษาจารีตวัฒนธรรมรูปลักษณ์ดงั ้ เดิมของหมูบ่ า้ นชนชาวนอร์สในต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 19 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูอาหารพืน้ เมือง
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม (Flam) ดินแดนแห่งเขตชายฝั ง่ ทะเลแบบฟยอร์ด ของนอรเวย์ ซึ่งเป็ น
ลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของนํ้าแข็งเมือ่ ครัง้ ทีบ่ ริเวณชายฝั ง่ ทะเลเหล่านัน้ ยังเป็ นนํ้าแข็งอยู่ เกิด
การละลายและกระเทาะ จนมีลกั ษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็ นธรรมชาติทม่ี คี วามงดงามอย่างมาก
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นํ าท่านสู่ ท่ าเรือเมืองฟลัม นาท่ านล่ องเรือชื่ นชม
ความงามทางธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์ไว้ให้ ท่านชื่ นชมอย่างเต็มอิ่ ม ตลอดเส้นทางท่านจะได้ช่นื ชม
กับแหล่งฟยอร์ดทีม่ ธี รรมชาติของขุนเขาทีง่ ดงาม สงบเงียบ ทัง้ นํ้าตกอันหลากหลาย ทีก่ ระเซ็นละออง
นํ้ าจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับต้นสนอันยิง่ ใหญ่เหนือคําบรรยาย
ท่า นจะได้เ พลิด เพลิน กับธรรมชาติอ ันตระการตากับจนกระทังถึ
่ ง เมื อ งกุ๊ด วานเก้ น Gudvangen
หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ทีซ่ ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดทีม่ คี วามยาวจากมหาสมุทร
เข้ามาสู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวานเก้นนัน้ เป็ นหมูบ่ า้ นทีเ่ ล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่เพียง
แค่หลักร้อยคนเท่านัน้ แต่กลับกลายเป็ นเป้ าหมายหลักทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะต้องแวะลงเยีย่ มชมเป็ นจํานวน
มากในแต่ละปี ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่เมืองฟลัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
30 นาที)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ FRETHEIM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพ่ กั (2)

วันที่สาม ฟลัม – ไมร์ดาล – รถไฟสายโรแมนติ กสายฟลัมส์บาน่ า – วอส – เบอร์เก้น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) .....จากนัน้ นาท่ านนัง่ รถไฟสายโรแมน
ติ กสายฟลัมส์บานา (Flamsbana) เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกทีม่ ชี ่อื เสียงของนอร์เวย์ ชมวิวแสน
สวยระหว่างทางท่านจะได้ช่นื ชมกับธรรมชาติ อันสวยงาม ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ
นํ้าตกสูง Kjosfossen ทีส่ วยงาม ซึง่ เกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกนี้จะนําท่านลอด
อุโมงค์ระหว่างทางซึง่ มีถงึ 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ได้ใช้แรงงานคนขุดล้วนๆ จนกระทังถึ
่ ง สถานี เมือง
ไมร์ดาล ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งนี้อยูส่ งู
กว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 867 เมตร จากนัน้ นําท่านเปลีย่ นขบวนรถไฟเพื่อนําท่านเดินทางสู่เมือง
วอส อีกเมืองสกีรสี อร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เมืองน่ารักริมทะเลสาบทีซ่ ง่ึ ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5
เคยเสด็จมาประทับเมือ่ คราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึง่ มีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 พร้อมทัง้
ลายเซ็นของคณะผูต้ ามเสด็จในครัง้ นัน้ ใส่กรอบแสดงไว้ทล่ี อ็ บบีช้ นั ้ 2 ของโรงแรม FLEISCHER ‘S
HOTEL VOSS (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัวโมง)
่
รถโค้ชรอรับทีเ่ มืองวอส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูอาหารพืน้ เมือง
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น Bergen เมืองหลวงแห่ งศิ ลปวัฒนธรรม เมืองใหญ่ อนั ดับ 2 ของ
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นอร์เวย์ ออกไปทางชายฝั ง่ ตะวันตกเฉียงใต้ และเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีก
ทัง้ ยังเป็ นเมืองมรดกโลก โดยได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วย และเคยเป็ น
เมืองหลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะย้ายไปยังกรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
จากนัน้ ให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึง่ ในอดีตเป็ นโกดังสินค้าต่างๆ ปั จจุบนั ถูก
ดัดแปลงมาเป็ นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพธิ ภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พกั ผ่อน
อิรยิ าบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกนอาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชัน้ ที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จัว่
หน้าสามเหลีย่ ม มีเสน่ หน์ ่ ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็ นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และ
รูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุ รกั ษ์ดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี จนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ THON HOTEL BERGEN AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า
เบอร์เก้น – เกียโล – ออสโล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองเกียโล Geilo หนึ่ง
ในเมืองสกีรสี อร์ทยอดนิยมในเขตภูมภิ าคของฟยอร์ดนอร์เวย์ ทีต่ งั ้ อยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของ
ธรรมชาติ เมืองเกียโลเป็ นสกีรสี อร์ททีพ่ ร้อมสรรพสําหรับการเล่นสกี ซึง่ ในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วย
ผู้ค นที่รกั การเล่ นสกี ส่ ว นในฤดูร้อ นจะกลายเป็ นที่รวมของนัก ท่ อ งเที่ยวผู้ช่ นื ชมความบริสุ ทธิ ์ของ
ธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางต่อสู่กรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสนสวมริมชายฝั ง่
ทะเลออสโลฟยอร์ดทีม่ บี รรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทีม่ อี ยูม่ ากมาย สร้างทัศนียภาพที่
งดงามเกินบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ RADISSON BLU PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ออสโล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
จากนัน้ นําท่านผ่านชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100
ปี อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ย่าน
เอเคอร์บรูค Aker Brygge และทีต่ งั ้ ของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปั ตยกรรมทีด่ ู
ทันสมัย ประดับไปด้วยนํ้าพุ สวนและประติมากรรมเติมแต่งให้ดกู ลมกลืน ใกล้กนั เป็ น The Nobel
Peace Centre สถานทีท่ ม่ี กี ารจัดแสดงเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรง
โอเปร่า ทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาใหม่ดว้ ยแนวคิดสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย จากนัน้ นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์เรือ
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ไวกิ้ ง Viking Ship Museum อาคารชัน้ เดียวทีจ่ ดั แสดงเรือไวกิง้ 3 ลํา ทีส่ ร้างจากไม้โดยขุดได้จาก
รอบๆ ออสโลฟยอร์ดและแสดงเกีย่ วกับเครือ่ งมือในชีวติ ประจําวันมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมตํานาน
ความเจริญในอดีตทีย่ งิ่ ใหญ่ของชาวไวกิง้ บรรพบุรษุ ของชาวนอร์เวย์ทเ่ี ดินทางไกลกว่าค่อนโลกด้วย
พาหนะนี้ ชาวไวกิง้ ใช้เรือในการรบ ทําการค้าและออกสํารวจหาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพธิ ภัณฑ์เรือ
ไวกิง้ ทีเ่ ด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทําจากไม้โอ๊ค ใช้ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึน้ เพื่อ
กษัตริยไ์ วกิง้ ใช้ในการเดินทางระยะสัน้ ๆ ในทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูอาหารพืน้ เมือง
นํ าท่านชมสวน ปฏิ มากรรมวิ กเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็ นผลงานของปฏิมากร ที่นําผลงาน
ของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้นําผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน
ฟรอกเนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั ้นวัฏจักรของชีวติ มนุ ษย์สูงถึง 17 เมตร ทีเ่ ป็ น
รูปคนจํานวนมากมายปี นป่ ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้าพุวงจรชี วิต ทีม่ คี วามหมายสอนใจ จากนัน้
ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้ งย่านถนนคาร์ลโจฮันส์เกท ย่านถนนคนเดินทีม่ สี นิ ค้าของฝากทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม
ของนักท่องเทีย่ ว อาทิ เครือ่ งครัว พวงกุญแจ เป็ นต้น แต่สนิ ค้าและของทีร่ ะลึกต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง
เนื่องจากนอร์เวย์เป็ นประเทศทีม่ คี ่าครองชีพสูงทีส่ ุดในโลกประเทศหนึ่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11) เมนูอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ RADISSON BLU PARK, OSLO หรือระดับเทียบเท่า
ออสโล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและให้ท่าน
เช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั พร้อมนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นออสโล
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG955

กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...
******************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
พฤศจิ กายน – ธันวาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับ
พักร่วมกับ
เดี่ยว
ผูใ้ หญ่ 1 ท่ าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน
มีเตียง
3-9 พฤศจิ กายน 2560
49,900
47,900
44,900
7,900
2-8 ธันวาคม 2560
49,900
47,900
44,900
7,900
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**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,800 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนี้ตอ้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ต่ากว่า 30 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์
ทันที
 การดาเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับ
การยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไป
แสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ
 กรณีท่านทีต่ อ้ งการอยูต่ ่อ ชาระค่าธรรมเนียมในการทาตั ๋วอยู่ต่อทีส่ นามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทางออกจากต้น
ทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยก
ยื่นวีซ่าเดีย่ ว ประกันต่างๆ ผูเ้ ดินทางจะต้องซือ้ เพิม่ เติมเพื่อให้ครอบคลุมกับวันทีเ่ ดินทาง ซึง่ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณีท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพานักอยูใ่ นประเทศอืน่
มากกว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้อง
ดาเนินการยื่นวีซ่าทีป่ ระเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่า
ประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ
4. ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี
และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
8. ค่าภาษีน้ํ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 06 พ.ค. 2560
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการ ชําระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 3,800 บาท
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทีจ่ ะต้องชําระเพิม่ พร้อมค่ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก
รีด หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมิได้คาดหมายหรือค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7. ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
8. ค่าประกันภัยการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
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เงื่อนไขการจอง
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
1. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3. กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนเงินทัง้ หมด
2. หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่า
ตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ
3. หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่ามัดจํา
หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
2. กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่ อว่า
สามารถคืนเงินได้
3. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของ
ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผล
ใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
6. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด
7. ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน
8. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมี
ข้อกําหนดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
9. กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
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ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
10. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั
supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาํ ระค่า
Reservation Fee ไปแล้ว
11. หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพัก
แบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ ี
อุณหภูมติ ่าํ
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต
และไม่มอี ่างอาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน
เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตนอร์เวย์
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วันทาการ
ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า
ของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้
หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
ดังนัน้ บริ ษทั ฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมเบอร์โทร.ทัง้
ที่ทางานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อม
กันนี้ ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการทางาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบ
หุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็ นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับ
แปลภาษาอังกฤษมาด้วย (สาเนาบัตรข้าราชการใช้ แทนบัตรประชาชนไม่ได้) ** เบอร์โทร.ทัง้ ที่ทานและมือ
ถือเป็ นส่วนสาคัญเช่นกัน กรณี มีการติ ดต่อกลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามข้อมูลบางประการ กรุณาแจ้งให้

EUR NOR7D(TG)NOV-DEC

8

ครบถ้วนและสามารถติ ดต่อได้ **
1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั
ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **
3. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4.
5.
6.
7.
8.

ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่ อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สําเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

9. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ ํางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั
ลางานให้ชดั เจนหรือพักร้อนให้ชดั เจนด้วย
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือ
หนังสือการงานที่ระบุวนั ลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือ
รับรองความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียน
สมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน
ควรคัดหนังสือชีแ้ จงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุ นค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและ
หลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการ
รับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติ
ใกล้ชดิ (กรณีน้หี ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคําร้อง

EUR NOR7D(TG)NOV-DEC

9

ขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน
เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็ก
เล็ก
10. หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสําเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้หรือไม่ต่าํ กว่า
15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ํา
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่าํ กว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคง
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตาม
ความเป็ นจริง อาทิ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ
ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงิน
ฝากประจํา เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทําจดหมาย
รับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้ว
ก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และ
ทําจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชี กระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
11. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดาหรือมารดา หรือ บิ ดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัด
ฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุ ตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัด
ฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดี
ชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ น
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ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใด
เป็ นผูด้ แู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมา
แสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมายืน่ เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่น เดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการ
ยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะ
คํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

**** ข้อมูลที่ท่านให้ รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างละเอียดและเป็ นข้อมูลที่เป็ นความจริ งเท่านัน้
เนื่ องจากนอร์เวย์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย
และข้อมูลจะถูกส่งไปยังสถานทูตนอร์เวย์ก่อนการยื่นคาร้อง
กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมกับหน้ าสาเนาหนังสือเดิ นทางของท่านประกอบกัน ****
กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลีย่ นชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ........ แต่งงานจดทะเบียน ........ แต่งงานไม่จดทะเบียน ........ หย่า
........ หม้าย
กรณีสมรส แล้ว กรุณาแจ้ง วัน-เดือน-ปี ทีส่ มรส (กรณีมที ะเบียนสมรส ใส่รายละเอียดตามทะเบียนสมรส)
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..........................(กรณีไม่มที ะเบียนสมรส หรืออยูก่ นิ ฉันสามี-ภรรยา ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ ทีเ่ ริม่
อยูก่ นิ ฉันท์สามี-ภรรยา) ................................
(กรณีสถานภาพหย่า ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี ตามใบหย่า) ................................
(กรณีสถานภาพแยกกันอยู่ ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ) ................................
3. กรณีท่านทีแ่ ต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นแบบจดทะเบียนหรือไม่กต็ าม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเ่ กิด สามี-ภรรยา .......................................
สัญชาติ ...........................
กรุณาใส่รายละเอียดบุตร หากมีบุตรด้วยกัน
ชื่อบุตร 1. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อบุตร 2. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อบุตร 3. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อบุตร 4. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ ...............................
กรุณาใส่รายละเอียดพีน่ ้อง กรณีมพี น่ี ้อง
ชื่อพีน่ ้อง 1. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อพีน่ ้อง 2. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อพีน่ ้อง 3. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อพีน่ ้อง 4. ชื่อ .................................................................................................

EUR NOR7D(TG)NOV-DEC

12

วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ ...............................
4. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บา้ น ......................... โทรศัพท์มอื ถือ
.......................................
5. ชื่อสถานทีท่ ํางาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ ํางาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
ประเภทของงานทีด่ แู ลรับผิดชอบ/ประเภทของงานทีอ่ งค์กรทําอยู่....................................................
โทรศัพท์

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

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

กรณีศกึ ษาอยู่ ชื่อสถาบันการศึกษา ..............................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถาบันการศึกษา ..................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................

โทรศัพท์ ........................................................

ระดับชัน้ / หลักสูตรการศึกษา .......................................................................................................
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...............................................
6.
7.

8.
9.

ชื่อบุคคลทีร่ ว่ มเดินทางไปด้วย...........................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)...................................
ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครัง้ สุดท้ายหรือไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีทเ่ี คยให้ระบุวนั ที)่
ตัง้ แต่วนั ที่ ..................................
ถึงวันที่ ..................................
รวม ...........
วัน
กรณีเคยได้วซี ่าเชงเก้น ได้จากประเทศอะไร ..................................
..................................
ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือสําหรับยื่นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น ครัง้ ล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีทเ่ี คยให้ระบุ
วันที)่ ตัง้ แต่วนั ที่ ..................................
ท่านเป็ นผูด้ แู ลค่าใช้จ่ายด้วยตัวท่านเอง ....... ใช่ ....... ไม่ใช่ (กรณีทไ่ี ม่ใช่ให้ระบุบุคคลหรือใครเป็ นผูด้ แู ล
ค่าใช้จ่ายของท่าน) .................................
.................................

