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Norway Highlight 
นอรเ์วย ์ไฮไลท ์7 วนั  

เท่ียวดินแดนแห่งยโุรปเหนือ ณ ประเทศนอรเ์วย ์
ออสโล-เกโล-ก ุด๊วานเกน้-ฟลมั-ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ 

ไมรด์าล-วอส-เบอรเ์กน้ 

นัง่รถไฟสายโรแมนติกฟลมัสบ์านา-เกียโล 

 โดยสายการบินไทย (TG) 

 
 บรษิทัฯ ขอน าท่านเดนิทางสูด่นิแดนยุโรปเหนือ สมัผสับรรยากาศทีง่ดงาม สดูอากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์กบัประเทศ
นอรเ์วย ์กบัเมอืงต่างๆ ดงันี้.. 
 

ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเ์วย ์เมอืงสวยงามในเขตชายฝ ัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย
  เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทีส่ดุชือ่มลัโมยา เกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่สวยงามมากและมทีะเลสาบ 343 แห่งซึง่
  เป็นแหล่งน ้าจดืทีส่ าคญั  

เบอรเ์ก้น เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัทีส่องของประเทศ ตัง้อยูบ่นชายฝ ัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องนอรเ์วย ์เป็นศนูยก์ลางทาง
วฒันธรรม  มที่าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของนอรเ์วย ์และเป็นหนึง่ในท่าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรป  

ฟลมั ดนิแดนแห่งเขตชายฝ ัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของน ้าแขง็เมือ่
ครัง้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลเหล่านัน้ยงัเป็นน ้าแขง็อยู่เกดิการละลาย และกะเทาะจนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มา
ในแผ่นดนิเป็น ธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามเป็นอย่างมาก 

กุด๊วานเก้น หมู่บา้นท่องเทีย่วเลก็ๆทีซ่่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ออ็กฟยอรด์าเน ฟยอรด์ทีม่คีวามยาวจากมหาสมุทรเขา้มาสู่
แผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดแวนเกน็นัน้เป็นหมู่บา้นทีเ่ลก็นิดเดยีว มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีงแค่
หลกัรอ้ยคนเท่านัน้ แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจ านวนมากใน
แต่ละปี 
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ก าหนดการเดินทาง  25-31 พ.ค.2561 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
22.00 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง ออสโล (นอรเ์วย)์- เกโล-กุด๊วานเก้น-ฟลมั 
00.55 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG954 
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระ  นําท่านโดยสารรถโคช้จากสนามบนิออสโล เดนิทางสู ่เมืองเกโล Geilo หนึ่งในเมอืง
สกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตภมูภิาคของฟยอรด์นอรเ์วย ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านสู ่ท่าเรอืเมืองกุด๊วานเก้น Gudvangen หมู่บา้นท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีซ่่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ 

ออ็กฟยอรด์าเน ฟยอรด์ทีม่คีวามยาวจากมหาสมทุรเขา้มาสูแ่ผน่ดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดวานเกน้
นัน้เป็นหมู่บา้นทีเ่ลก็ๆ มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีงแค่หลกัรอ้ยคนเท่านัน้ แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัที่
นกัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี ให้ท่านล่องเรอืช่ืนชมความงามทาง
ธรรมชาติท่ีสรา้งสรรคไ์วใ้ห้ท่านช่ืนชมอย่างเตม็อ่ิม ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ื่นชมกบัแหล่งฟยอรด์ทีม่ี
ธรรมชาตขิองขนุเขาทีง่ดงาม สงบเงยีบ ทัง้น้ําตกอนัหลากหลาย ทีก่ระเซน็ละอองน้ําจากเขาสงูใหญ่สูเ่บือ้ง
ล่าง ตลอดจนทะเลสาบสฟ้ีาอ่อนสลบักบัตน้สนอนัยิง่ใหญ่เหนือคาํบรรยาย ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบั
ธรรมชาตอินัตระการตากบัจนกระทัง่ถงึเมอืงฟลมั Flam ดนิแดนแห่งเขตชายฝ ัง่ทะเลแบบฟยอรด์ ของนอร
เวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของน้ําแขง็เมื่อครัง้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลเหล่านัน้ยงัเป็นน้ําแขง็
อยู่ เกดิการละลายและกระเทาะ จนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มาในแผ่นดนิเป็นธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามอย่าง
มาก  จากนัน้รถโคช้รอรบัท่าเรอื 

 นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั Fretheim Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรมทีพ่กั จากนัน้อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่าม ฟลมั-ไมรด์าล-รถไฟสายโรแมนติกสายฟลมัสบ์าน่า-วอส-เบอรเ์ก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ น าท่านนัง่รถไฟสายโรแมนติกสายฟลมัสบ์านา (Flamsbana) 
เสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิทีม่ชีื่อเสยีงของนอรเ์วย ์ชมววิแสนสวยระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชมกบัธรรมชาต ิ
อนัสวยงาม ท่านจะไดช้มความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ําตกสงู Kjosfossen ทีส่วยงาม ซึง่เกดิจากการ
ละลายของหมิะ รถไฟสายโรแมนตกินี้จะนําท่านลอดอุโมงคร์ะหว่างทางซึง่มถีงึ 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ไดใ้ช้
แรงงานคนขดุลว้นๆ จนกระทัง่ถงึสถานีเมอืงไมรด์าล ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของเสน้ทางรถไฟสายโรแมน
ตกิฟลมัสบ์านา โดยสถานีไมรด์าลแห่งนี้อยู่สงูกว่าระดบัน้ําทะเลประมาณ 867 เมตร จากนัน้นําท่านเปลีย่น
ขบวนรถไฟเพื่อนําท่านเดนิทางสู่เมืองวอส อกีเมอืงสกรีสีอรท์แสนสวยของประเทศนอรเ์วย ์เมอืงน่ารกัรมิ
ทะเลสาบทีซ่ึง่ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็มาประทบัเมื่อคราวเสดจ็ประพาสยุโรปในปี 1907 ซึง่มลีายพระ
หตัถข์องรชักาลที ่5 พรอ้มทัง้ลายเซน็ของคณะผูต้ามเสดจ็ในครัง้นัน้ ใสก่รอบแสดงไวท้ีล่อ็บบีช้ ัน้ 2 ของ
โรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโคช้รอรบัทีเ่มอืงวอส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองเบอรเ์ก้น Bergen เมืองหลวงแห่งศิลปวฒันธรรม เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของ
นอรเ์วย ์ออกไปทางชายฝ ัง่ตะวนัตกเฉียงใต ้และเมอืงหลวงเก่าแก่แห่งฟยอรด์ของประเทศนอรเ์วย ์อกีทัง้
ยงัเป็นเมอืงมรดกโลก โดยไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกดว้ย และเคยเป็นเมอืง
หลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะยา้ยไปยงักรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม First Hotel Marin, Scandic Bergen City หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสี่ ่ เบอรเ์ก้น-เกโล 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านขึน้รถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนรามา่ของเมอืง

เบอรเ์กน้ ในวนัทีอ่ากาศสดใส ทา่นจะไดเ้หน็ทศันียภาพทีง่ดงามดุจภาพวาดของเมอืงแห่งนี้ กระทัง่ไดเ้วลา
อนัสมควร ใหท้่านเดนิเล่นย่านเมอืงเก่า ซึง่ในอดตีเป็นโกดงัสนิคา้ต่างๆ ปจัจบุนัถูกดดัแปลงมาเป็น
รา้นอาหาร โรงแรม อารต์แกลเลอรี ่พพิธิภณัฑ ์รา้นคา้ต่างๆ มากมาย (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในวนันัน้ๆ) 
สมควรแก่เวลานําทา่นลงจากเขา และใหท้่านไดพ้กัผ่อนอริยิาบถไปกบับรรยากาศแสนสบาย ชมบรเิวณ
ท่าเรอืเก่าบรกิเกนอาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้ ดว้ยหอ้งแถวสงูประมาณ 2-3 
ชัน้ทีส่รา้งดว้ยไมท้าสขีาว แดง เหลอืง เขยีว จัว่หน้าสามเหลีย่ม มเีสน่หน่์ารกั หน้าบา้นมกัจะตกแต่งดว้ยไม้
แกะสลกัเป็นรปูหวักวาง หรอืมา้มงักร และรปูตุ๊กตาต่างๆ มกีารอนุรกัษ์ดแูลรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีจนไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโก้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองเกโล Geilo อกีครัง้หนึ่งในเมอืงสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตภูมภิาคของฟยอรด์นอรเ์วย ์

ทีต่ัง้อยูบ่นเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาต ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั Ustedalen Hotel Geilo หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า  เกโล-ออสโล  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางต่อสูก่รงุออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวงแสนสวมรมิชายฝ ัง่ทะเล

ออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่มากมาย สรา้งทศันียภาพทีง่ดงามเกนิ
บรรยาย  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  นําท่านผ่านชมทาํเนียบรฐับาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาท ิ

 National Theatre, อาคารรฐัสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเก่าซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ย่านเอเคอรบ์รคู 
 Aker Brygge และทีต่ัง้ของศาลาว่าการ City Hall แนวอารต์เดคโค่ สถาปตัยกรรมทีด่ทูนัสมยั ประดบัไปดว้ย
 น้ําพุ  สวนและประตมิากรรมเตมิแต่งใหด้กูลมกลนื ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถานทีท่ีม่กีาร
 จดัแสดงเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรงโอเปร่า ทีถู่กสรา้งขึน้มาใหม่ดว้ย
 แนวคดิสถาปตัยกรรมร่วมสมยั จากนัน้นําท่านชม พิพิธภณัฑเ์รอืไวก้ิง Viking Ship Museum อาคารชัน้
 เดยีวทีจ่ดัแสดงเรอืไวกิง้ 3 ลาํ ทีส่รา้งจากไมโ้ดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์และแสดงเกีย่วกบัเครื่องมอื
 ในชวีติประจาํวนัมอีายุเก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมตํานานความเจรญิในอดตีทีย่ิง่ใหญ่ของชาวไวกิง้บรรพบุรุษ
 ของชาวนอรเ์วยท์ีเ่ดนิทางไกลกว่าค่อนโลกดว้ยพาหนะนี้ ชาวไวกิง้ใชเ้รอืในการรบ ทาํการคา้และออกสาํรวจ 
 หาดนิแดนใหม่ๆ เรอืในพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ทีเ่ด่นสง่าคอื เรอือุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทาํจากไมโ้อ๊ค ใช้
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 ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสรา้งขึน้เพื่อกษตัรยิไ์วกิง้ใชใ้นการเดนิทางระยะสัน้ๆ ในทะเล และนําทา่นชมสวน 
 ปฏิมากรรมวิกเกอรแ์ลนด ์สวนสาธารณะอนัเป็นผลงานของปฏมิากร ทีนํ่าผลงานของ กุสตาฟ วกิเกอร์
 แลนด ์ปฏมิากรชื่อดงัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหนํ้าผลงานมาจดัแสดงอยา่งถาวรในอทุยาน ฟรอกเนอร ์ทที่านอาจ
 เคยเหน็รปูของเสาโมโนลทิ รปูป ัน้วฏัจกัรของชวีติมนุษยส์งูถงึ 17 เมตร ทีเ่ป็นรปูคนจาํนวนมากมายปีนปา่ย
 กนัอยู่บนเสา ชมผลงานน ้าพวุงจรชีวิต ทีม่คีวามหมายสอนใจ จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นและช้อปป้ิงยา่น
 ถนนคารล์โจฮนัสเ์กท ย่านถนนคนเดนิทีม่สีนิคา้ของฝากทีเ่ป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว อาท ิเครื่องครวั 
 พวงกุญแจ เป็นตน้ แต่สนิคา้และของทีร่ะลกึต่างๆ มรีาคาค่อนขา้งสงู เนื่องจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่คี่า
 ครองชพีสงูทีส่ดุในโลกประเทศหนึ่ง 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั Scandic Helsfyr Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  ออสโล  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
 อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัและใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล    
14.15 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG955 
  
วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 
06.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

 
 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมี

ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง        25-31 พ.ค.2561 
 

นอรเ์วยไ์ฮไลท์ 7 วนั (TG) 25-31 พ.ค.61 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 62,900 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 60,900 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 58,900 
พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 9,900 
ทา่นทม่ตีัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ ทา่นละ 39,300 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วม่ามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะได้ หากมี
การเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสดุ ท่านอาจจะต้อง
ไปยื่นวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารสาํหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 
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 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 22 
พ.ย.2560   

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ ท่านละ 700 บาท  
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ 
หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ  
o หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
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ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตนอรเ์วย)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนั 

-    ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการทาํนัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือทาํการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู เน้นหน้า  (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก หรอือื่นๆ ทีปิ่ดบงัหน้าตา, 

หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูนอรเ์วยไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุ
วนัลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํไดห้รอืไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบั

จากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ํ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งทาํจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  
 

o กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
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จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  
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**** ข้อมลูท่ีท่านให้รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างละเอียดและเป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริงเท่านัน้ 
เน่ืองจากนอรเ์วย ์จะต้องกรอกข้อมลูให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย  
และข้อมลูจะถกูส่งไปยงัสถานทูตนอรเ์วยก่์อนวนันัดหมายย่ืน  

กรณุาส่งแบบฟอรม์น้ีพร้อมกบัหน้าส าเนาหนังสือเดินทางของท่านประกอบกนั **** 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

 
 

1.  ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)            

 ช่ือ-สกลุเดิม กรณีมกีารเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดิม ก่อนแตง่งาน (ภาษาไทย)      

2.  สถานภาพ       โสด       แตง่งานจดทะเบียน       แตง่งานไมจ่ดทะเบียน       หยา่      หม้าย 

 กรณีสมรส แล้ว กรุณาแจ้ง วนั-เดือน-ปี ท่ีสมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสร่ายละเอียดตามทะเบยีนสมรส)  

         

(กรณีไมม่ีทะเบียนสมรส หรืออยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ ท่ีเร่ิมอยูกิ่นฉนัท์สามี-ภรรยา)  

          

(กรณีสถานภาพหยา่ ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี ตามใบหยา่)        

(กรณีสถานภาพแยกกนัอยู ่ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ)        

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแล้ว ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกลุ           

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา      สถานท่ีเกิด สาม-ีภรรยา             

สญัชาต ิ        

กรุณาใสร่ายละเอยีดบตุร หากมบีตุรด้วยกนั  

    ช่ือบตุร 1. ช่ือ             

    วนั-เดือน-ปีเกิด                  สถานท่ีเกิด                   สญัชาต ิ    

    ช่ือบตุร 2. ช่ือ             

    วนั-เดือน-ปีเกิด                  สถานท่ีเกิด                   สญัชาต ิ    

    ช่ือบตุร 3. ช่ือ             

    วนั-เดือน-ปีเกิด                  สถานท่ีเกิด                   สญัชาต ิ    
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    ช่ือบตุร 4. ช่ือ             

    วนั-เดือน-ปีเกิด                  สถานท่ีเกิด                   สญัชาต ิ        

กรุณาใสร่ายละเอยีดพี่น้อง กรณีมีพี่น้อง 

    ช่ือพี่น้อง 1. ช่ือ             

    วนั-เดือน-ปีเกิด                  สถานท่ีเกิด                   สญัชาต ิ    

    ช่ือพี่น้อง 2. ช่ือ             

    วนั-เดือน-ปีเกิด                  สถานท่ีเกิด                   สญัชาต ิ    

    ช่ือพี่น้อง 3. ช่ือ             

    วนั-เดือน-ปีเกิด                  สถานท่ีเกิด                   สญัชาต ิ           

    ช่ือพี่น้อง 4. ช่ือ             

    วนั-เดือน-ปีเกิด                  สถานท่ีเกิด                   สญัชาต ิ    

4.  ที่อยูปั่จจบุนั(ภาษาองักฤษ)           

 รหสัไปรษณีย์            โทรศพัท์บ้าน                   โทรศพัท์มือถือ     

       อีเมล์ (ถ้ามกีรุณาใสร่ายละเอียด)           

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ)           

     ที่อยูส่ถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ)              

                    

    ต าแหนง่หน้าที่ (ภาษาองักฤษ)           

    ประเภทของงานท่ีดแูลรับผิดชอบ/ประเภทของงานท่ีองค์กรท าอยู่        

    โทรศพัท์    หมายเลขตอ่ภายใน (ถ้าม)ี       

     กรณีศกึษาอยู ่ ช่ือสถาบนัการศกึษา          

     ที่อยูส่ถาบนัการศกึษา                      

            รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์     

     ระดบัชัน้ / หลกัสตูรการศกึษา           

     กรณีอดุมศกึษา ศกึษาคณะใด     สาขา/ภาควิชา     
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6.  ช่ือบคุคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย           

 ความสมัพนัธ์กบัผู้ เดินทางร่วมครัง้นี ้(ระบ)ุ           

7.  ทา่นเคยเดินทางเข้ายโุรปครัง้สดุท้ายหรือไม ่      ไมเ่คย        เคย (กรณีที่เคยให้ระบวุนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี     ถึงวนัท่ี      รวม  วนั 

 กรณีเคยได้วีซา่เชงเก้น ได้จากประเทศอะไร          

8.  ทา่นเคยพมิพ์ลายนิว้มือส าหรับยื่นค าร้องขอวซีา่เชงเก้น ครัง้ลา่สดุ         ไมเ่คย        เคย (กรณีที่เคยให้ระบวุนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี      

9.  ทา่นเป็นผู้ดแูลคา่ใช้จ่ายด้วยตวัทา่นเอง                ใช ่               ไมใ่ช่  

     (กรณีที่ไมใ่ช่ให้ระบบุคุคลหรือใครเป็นผู้ดแูลคา่ใช้จา่ยของทา่น)        

 

----------------------------------------------- 

 


