นอรเวย 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดการเดินทาง วันที่ 23-29 มี.ค. 61
6-12 เม.ย. 61
25-31 พ.ค. 61

ราคา 61,900.ราคา 73,500.ราคา 62,900.สรุปการเดินทางโดยยอ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินกรุงออสโล - เมืองเกโล - ทาเรือเมืองกุดวานเกน - ลองเรือชื่นชมธรรมชาติ - เมืองฟลัม
วันที่3 ฟลัม - ไมรดาล - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบานา - เมืองวอส - เบอรเกน
วันที่4 ขึ้นรถรางไฟฟา Floibanen Funicular ชมวิวพาโนรามา - เมืองเกโล
กรุงออสโล - ผานชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง - สวนปฏิมากรรมวิกเกอรแลนด วันที่5 ผลงานน้าํ พุวงจรชีวิต - ชอปปงยานถนนคารลโจฮันสเกท
วันที่6 สนามบินออสโล - เดินทางกลับ
วันที่7 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
00.55 น.
07.25 น.

กลางวัน
บาย

กรุงเทพฯ
นัดคณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2-3 เคานเตอร D สาย
การบินไทย เจาหนาที่คอยใหความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
ออสโล (นอรเวย) - เกโล - กุดวานเกน - ฟลัม
นําทานออกเดินทางสูกรุงออสโล ประเทศนอรเวย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954
เดินทางถึงสนามบินกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและตรวจรับสัมภาระ
นําทานโดยสารรถโคชจากสนามบินออสโล เดินทางสู เมืองเกโล Geilo หนึ่งในเมืองสกีรีสอรทยอด
นิยมในเขตภูมิภาคของฟยอรดนอรเวย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานสู ทาเรือเมืองกุดวานเกน Gudvangen หมูบานทองเที่ยวเล็กๆ ที่ซอนตัวอยูในเขตซองน
อ็อกฟยอรดาเน ฟยอรดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเขามาสูแ ผนดินใหญไกลถึง 200 กิโลเมตร กุด
วานเกนนั้นเปนหมูบ านที่เล็กๆ มีประชากรอาศัยอยูเ พียงแคหลักรอยคนเทานั้น แตกลับกลายเปน
เปาหมายหลักที่นกั ทองเที่ยวจะตองแวะลงเยี่ยมชมเปนจํานวนมากในแตละป ใหทานลองเรือชื่นชม
ความงามทางธรรมชาติที่สรางสรรคไวใหทานชื่นชมอยางเต็มอิ่ม ตลอดเสนทางทานจะไดชื่นชม
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วันที่สี่
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กับแหลงฟยอรดทีม่ ีธรรมชาติของขุนเขาทีง่ ดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ําตกอันหลากหลาย ที่กระเซ็น
ละอองน้ําจากเขาสูงใหญสูเบื้องลาง ตลอดจนทะเลสาบสีฟาออนสลับกับตนสนอันยิ่งใหญเหนือคํา
บรรยาย ทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตากับจนกระทัง่ ถึงเมืองฟลัม Flam ดินแดน
แหงเขตชายฝง ทะเลแบบฟยอรด ของนอรเวย ซึ่งเปนลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ําแข็ง
เมื่อครัง้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลเหลานั้นยังเปนน้ําแข็งอยู เกิดการละลายและกระเทาะ จนมีลักษณะ
เวาแหวงเขามาในแผนดินเปนธรรมชาติทมี่ ีความงดงามอยางมาก จากนั้นรถโคชรอรับทาเรือ
นําทานเขาสูทพี่ ัก Fretheim Hotel หรือระดับเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ําที่โรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย
ฟลัม - ไมรดาล - รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมสบานา - วอส - เบอรเกน
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู
สถานีรถไฟ
นําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมสบานา
(Flamsbana) เสนทางรถไฟสายโรแมนติกทีม่ ีชื่อเสียงของนอรเวย ชมวิวแสนสวยระหวางทางทาน
จะไดชื่นชมกับธรรมชาติ อันสวยงาม ทานจะไดชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ําตกสูง
Kjosfossen ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกนีจ้ ะนําทานลอดอุโมงค
ระหวางทางซึง่ มีถึง 20 แหง และ 18 แหงนี้ไดใชแรงงานคนขุดลวนๆ จนกระทัง่ ถึงสถานีเมืองไมร
ดาล ซึง่ เปนสวนหนึ่งของเสนทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา โดยสถานีไมรดาลแหงนีอ้ ยูสงู กวา
ระดับน้ําทะเลประมาณ 867 เมตร
จากนั้นนําทานเปลี่ยนขบวนรถไฟเพือ่ นําทานเดินทางสู เมืองวอส อีกเมืองสกีรสี อรทแสนสวยของ
ประเทศนอรเวย เมืองนารักริมทะเลสาบทีซ่ ึ่งลนเกลารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปในป 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถของรัชกาลที่ 5 พรอมทัง้ ลายเซ็นของคณะผูตามเสด็จใน
ครั้งนั้น ใสกรอบแสดงไวที่ล็อบบี้ชั้น 2 ของโรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโคชรอรับที่เมือง
วอส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน Bergen เมืองหลวงแหงศิลปวัฒนธรรม เมืองใหญอันดับ 2 ของ
นอรเวย ออกไปทางชายฝง ตะวันตกเฉียงใต และเมืองหลวงเกาแกแหงฟยอรดของประเทศนอรเวย
อีกทั้งยังเปนเมืองมรดกโลก โดยไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกดวย และ
เคยเปนเมืองหลวงของประเทศในป ค.ศ. 1217 กอนจะยายไปยังกรุงออสโลในป ค.ศ. 1299 (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนําทานเขาสูที่พกั โรงแรม First Hotel Marin, Scandic Bergen City หรือระดับ
เทียบเทา
เบอรเกน - เกโล
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
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นําทานขึ้นรถรางไฟฟา Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนรามาของ
เมืองเบอรเกน ในวันที่อากาศสดใส ทานจะไดเห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแหงนี้
กระทัง่ ไดเวลาอันสมควร ใหทานเดินเลนยานเมืองเกา ซึ่งในอดีตเปนโกดังสินคาตางๆ ปจจุบันถูก
ดัดแปลงมาเปนรานอาหาร โรงแรม อารตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ รานคาตางๆ มากมาย (ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศในวันนั้นๆ) สมควรแกเวลานําทานลงจากเขา และใหทานไดพักผอนอิริยาบถไปกับ
บรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณทาเรือเกาบริกเกนอาคารเกาแกอายุราว 300 ป ซึ่งเปนสัญลักษณ
ของเมืองนี้ ดวยหองแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สรางดวยไมทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหนา
สามเหลี่ยม มีเสนหนารัก หนาบานมักจะตกแตงดวยไมแกะสลักเปนรูปหัวกวาง หรือมามังกร และ
รูปตุกตาตางๆ มีการอนุรักษดูแลรักษาไวเปนอยางดี จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมจากองคการยูเนสโก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู เมืองเกโล Geilo อีกครัง้ หนึง่ ในเมืองสกีรีสอรทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร
ดนอรเวย ที่ตั้งอยูบ นเขาทามกลางความสดใสของธรรมชาติ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเขาที่พัก Ustedalen Hotel Geilo หรือระดับเทียบเทา
เกโล - ออสโล
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางตอสู กรุงออสโล นครหลวงแหงราชอาณาจักรนอรเวย นครหลวงแสนสวมริม
ชายฝงทะเลออสโลฟยอรดทีม่ ีบรรยากาศงดงามดวยเกาะเล็กเกาะนอยที่มีอยูม ากมาย สราง
ทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานผานชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตยกรรมเกาแกอายุกวา 100 ป
อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเกาซึง่ เปนสัญลักษณของเมือง
ยานเอเคอรบรูค Aker Brygge และที่ตั้งของศาลาวาการ City Hall แนวอารตเดคโค สถาปตยกรรม
ที่ดูทันสมัย ประดับไปดวยน้ําพุ สวนและประติมากรรมเติมแตงใหดูกลมกลืน ใกลกันเปน
The Nobel Peace Centre สถานที่ที่มกี ารจัดแสดงเกี่ยวกับผูที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกล
ออกไปคือ โรงโอเปรา ที่ถูกสรางขึ้นมาใหมดวยแนวคิดสถาปตยกรรมรวมสมัย
จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง Viking Ship Museum อาคารชั้นเดียวที่จัดแสดงเรือไวกิ้ง 3
ลํา ที่สรางจากไมโดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรดและแสดงเกี่ยวกับเครือ่ งมือในชีวิตประจําวันมี
อายุเกาแกกวา 1,000 ป ชมตํานานความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญของชาวไวกิ้งบรรพบุรุษ ของชาว
นอรเวยทเี่ ดินทางไกลกวาคอนโลกดวยพาหนะนี้ ชาวไวกิ้งใชเรือในการรบ ทําการคาและออกสํารวจ
หาดินแดนใหมๆ เรือในพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งที่เดนสงาคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทําจากไมโอค
ใชฝพายราว 30 คนคาดวาสรางขึ้นเพือ่ กษัตริยไวกิ้งใชในการเดินทางระยะสั้นๆ ในทะเล และนําทาน
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ชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอรแลนด สวนสาธารณะอันเปนผลงานของปฏิมากร ที่นําผลงานของ
กุสตาฟ วิกเกอร แลนด ปฏิมากรชื่อดังที่ไดรับอนุญาตใหนําผลงานมาจัดแสดงอยางถาวรในอุทยาน
ฟรอกเนอร ทีทานอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปนวัฏจักรของชีวิตมนุษยสูงถึง 17 เมตร ที่เปน
รูปคนจํานวนมากมายปนปายกันอยูบ นเสา ชมผลงานน้าํ พุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ
จากนั้นใหทานเดินเลน และชอปปงยานถนนคารลโจฮันสเกท ยานถนนคนเดินที่มีสินคาของฝากที่
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว อาทิ เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน แตสินคาและของทีร่ ะลึกตางๆ มี
ราคาคอนขางสูง เนือ่ งจากนอรเวยเปนประเทศที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึง่
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนําทานเขาที่พัก Scandic Helsfyr Hotel หรือระดับเทียบเทา
ออสโล
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยและใหทานเช็คเอาทจากทีพ่ ัก
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูส นามบินออสโล
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณอื่นๆ ที่ไมคาดคิดหรือ
มีผลกับการเดินทางและรายการทัวร ทั้งนี้เพื่อประโยชนของคณะเปนสําคัญ
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจงั หวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครือ่ งบิน
หรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ
หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจอง
ทัวร และตารางเวลาการเดินทางของทัวรทที่ านจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน
มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทาง
ดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา

•
•
•

•

23-29 มี.ค.61

6-12 เม.ย.61 25-31 พ.ค.61

ราคาผูใหญ ทานละ
61,900
73,500
62,900
59,900
71,500
60,900
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
57,900
69,900
58,900
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน (มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่ ทานละ
8,900
8,900
9,900
ทานทมีตั๋วโดยสารอยูแลว ทานละ
36,300
40,500
39,300
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนา้ํ มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตา่ํ กวา 7 ป เขาพักแบบไมมเี ตียงเสริม ***
หมายเหตุ
อัตราคาเดินทางนี้ตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจาํ นวนไมต่ํากวา 25 ทาน และจะตองชําระมัดจํา หลังจาก
ไดรับการยืนยันการจองทัวรทันที ทานละ 20,000 บาท
กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารตามรายการทัวรหรือของทางบริษัททัวร
กรุณาแจงลวงหนาเนื่องจากมีการเกี่ยวของกับการยืน่ วีซา ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยืน่ วีซาพรอมคณะได
กรณีทานที่ตองการอยูตอ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครั้งของสายการบิน ไมสามารถเปลีย่ นสนามบินที่บินออก
ได และอยูตอไดไมเกิน 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีคาธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ ทานละ 4,500
บาท หากเปลี่ยนแลวมามารถเปลี่ยนแปลงอีกได และการยื่นวีซาไมสามารถยื่นพรอมคณะได หากมีการเดินทาง
ตอไปยังกลุมเชงเกนอื่น ทานจะตองตรวจสอบเมืองที่อยูตอ วาอยูที่ไหนนานที่สุด ทานอาจจะตองไปยื่นวีซาเชงเกน
ที่เมืองนั้นๆ แทน บริษัทสามารถออกเอกสารสําหรับการยืน่ วีซาใหทานไดเพียงเฉพาะตามรายการทัวรและ
ระยะเวลาของคณะเทานั้น และทานจะตองดําเนินการดวยตัวทานเอง
การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความรวมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซา ใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อเปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดงตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ
อัตรานี้รวมบริการ
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• คาโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ ะบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
• คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน
• คาเขาชมสถานที่ตางๆ คาอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการและคารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ ะบุ
• คาภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
• คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
• คาทิปพนักงานขับรถ
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• คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ํากวา 1 ป
และผูใหญอายุเกิน 75 ปไดรับความคุมครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
• คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางทีม่ ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 22 พ.ย.2560
อัตรานี้ไมรวมบริการ
• คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
• คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• คาทิปหัวหนาทัวรทเี่ ดินทางไปพรอมคณะ ทานละ 700 บาท
• คาบริการยกกระเปาทุกแหง ทานผูเดินทางทุกทานจะตองดูแลทรัพยสินของทานดวยตนเอง
• คาน้ําดื่มระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร)
• คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารทีส่ ั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ
หรือคาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียมวีซา หรือคาแปลเอกสาร, คาบริการที่
เกี่ยวกับวีซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ
• คาประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร และผูเดินทางตองการทําเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ
ทรัพยสิน หรือเที่ยวบินลาชาหรือทรัพยสินสูญหาย เปนตน
เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
การชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 20,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 35 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทัง้ หมด
การยกเลิก
o หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทั้งหมด
o หากผูโ ดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000 บาท และคาวีซาตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
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o หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
o หากผูโ ดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวรทงั้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ ดินทางเปน
สําคัญ
o กรณีที่มกี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทีผ่ ูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ
เกิดขึ้นและมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
จนกวาจะไดรบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหนวยงานจากตางประเทศทีบ่ ริษัททัวรติดตอวาสามารถ
คืนเงินได
o บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม
นําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสือ่ มเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
o บริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกบั ชาวตางชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูร ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรบั ผิดชอบกรณีเที่ยวบินลาชา
หรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร ที่ตอ งมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบั ภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
o ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมี
ขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูส ูบบุหรี่ ทั้งนี้เนือ่ งจากสุขภาพของคน
สวนรวม
o กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสงู อายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับ
วันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยใน
วันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
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ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหาก
มีการลาชา หรือ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดงั กลาวได ทาง
บริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว
o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ
ดังนั้นขอใหพจิ ารณากอนการจองทัวร
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ งพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room)
หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอาจจะได
เปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว
กรณีที่มา 3 ทาน
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ่ งจากอยูในแถบทีม่ ีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ ใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกัน
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผา นการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น)
เอกสารในการขอวีซา (โดยยื่นขอวีซา ที่สถานทูตนอรเวย)
ใชเวลาพิจารณาวีซา โดยรวม 15-20 วัน
- ผูยื่นคํารองขอวีซา ทุกทาน จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพื่อ ถายรูป และสแกนนิ้วมือ ที่สถานทูตหรือ
ศูนยยื่นวีซา ของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา และไมสามารถ
ยืนยันไดหากไมมีการทํานัดหมายไวกอน (วันและเวลานัดหมายเปนไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ)
- กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพื่อทําการนัดหมายการยื่นวีซา
- ในวันยื่นวีซาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัดหมายยื่นและ
หากมีคาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถายรูปเพิ่มเติมใดๆ ผูส มัครจะตองเปนผูชาํ ระ
คาใชจา ยนั้นๆ ดวยตนเอง
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***สิ่งที่ทานควรทราบกอนยื่นวีซา ***
1. สถานทูตนอรเวยไมอนุญาตใหผสู มัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูตพิจารณาวีซา
2. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรือ่ งการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรือศึกษาอยูเ ทานั้น
3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใชบริษทั ทัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา
ของสถานทูตงายยิง่ ขึ้น
หมายเหตุ กรณีผูเดินทางทานใดมีการใชหนังสือเดินทางเดินทางระหวางกรุปยื่นวีซา ผูเ ดินทางตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน
- โดยนับวันเริม่ เดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนีส้ ามารถใชได แตหากนับแลวต่ํากวา
6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง
- หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา
- หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา
- ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะ
ไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป เนนหนา (ขนาดรูปหนาเทากับใน
หนังสือเดินทาง)
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เนือ่ งจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก หรืออื่นๆ ที่ปดบังหนาตา,
หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบิก๊ อายส **
o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส
- กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 20 ป
- ใชสําเนาสูตบิ ัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
o หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานทีส่ มรสแลว
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานทีม่ ีการเปลี่ยนนามสกุล
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง
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- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัททีท่ ํางานอยูเ ปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียด
การเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวันลางานใหชัดเจน
หรือพักรอนใหชัดเจนดวย
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปทเี่ ริม่ ทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาหรือ
หนังสือการงานที่ระบุวันลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนาหนังสือ
รับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
- กรณีทานที่เปนแมบาน
• หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียน
สมรส
• หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
พรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยา หากไมมีบุตรดวยกัน
ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน
- กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผสู นับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางดานการเงินของผูร ับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรอง
คาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบือ้ งตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด
(กรณีนี้หากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซานี้)
- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เปน
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก
o หลักฐานการเงิน
- ใช สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถายสําเนาทุกหนายอนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุบันทีส่ ุดเทาทีจ่ ะทําไดหรือไมต่ํากวา 15
วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จากธนาคารยอนหลังไมต่ํา
กวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมต่ํากวา 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา หากใช statement แลวยังคง
ไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ ตาม
ความเปนจริง อาทิ ไมมกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไดติดตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ
ตามแตละบุคคล เปนตน
- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชอื่ เจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ พรอมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน
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- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย อาทิ เชน บัญชีเงินฝาก
ประจํา เปนตน
- กรณีรบั รองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและตองทําจดหมาย
รับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตดวย อยางไรก็ตาม โดยเฉพาะ
คูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หาก
มีการเงินในบัญชีนอย ฝายที่มกี ารเงินมากกวาจะตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมาย
ชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย
*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจา ยไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมลิ ําเนา
o กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง)
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกบั ผูป กครองที่ไปดวยและยินดี
ชดเชยคาเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปน
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปน
ผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง
ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
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*** กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซา แลว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิก
วีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทัง้ หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทัง้ หมด
** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา
แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน
ทานนั้นจะตองมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคทจี่ ะเดินทางไปทองเที่ยวยัง
ประเทศตามทีร่ ะบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการ
ยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายทีเ่ กิดขึ้นจริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะ
คํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก
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**** ขอมูลที่ทานใหรายละเอียดนัน้ จะตองเปนไปอยางละเอียดและเปนขอมูลที่เปนความจริงเทานั้น เนื่องจาก
นอรเวย จะตองกรอกขอมูลใหครบเพื่อทําการนัดหมาย
และขอมูลจะถูกสงไปยังสถานทูตนอรเวยกอนวันนัดหมายยื่น
กรุณาสงแบบฟอรมนี้พรอมกับหนาสําเนาหนังสือเดินทางของทานประกอบกัน ****
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษียณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /
ไมไดศึกษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม กอนแตงงาน (ภาษาไทย)....................................................
2. สถานภาพ ........� � โสด........ แตงงานจดทะเบียน........� แตงงานไมจดทะเบียน........� หยา ........� หมาย
กรณีสมรส แลว กรุณาแจง วัน-เดือน-ป ที่สมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสรายละเอียดตามทะเบียนสมรส)
........................................ (กรณีไมมีทะเบียนสมรส หรืออยูก ินฉันสามี-ภรรยา ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป คราวๆ
ที่เริม่ อยูกินฉันทสามี-ภรรยา) .......................................................................................................................
(กรณีสถานภาพหยา ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป ตามใบหยา) ..........................................................................
(กรณีสถานภาพแยกกันอยู ใสรายละเอียดวัน-เดือน-ป คราวๆ) ........................................................................
3. กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
สัญชาติ ......................................................................
กรุณาใสรายละเอียดบุตร หากมีบุตรดวยกัน ชื่อบุตร 1. ชื่อ ...............................................................................
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อบุตร 2. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อบุตร 3. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อบุตร 4. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
กรุณาใสรายละเอียดพี่นอง กรณีมีพี่นอง
ชื่อพี่นอง 1. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อพี่นอง 2. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อพี่นอง 3. ชื่อ .................................................................................................
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4.

5.

6.
7.

8.
9.

วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ชื่อพี่นอง 4. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สัญชาติ ...............................
ที่อยูปจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ....................... ����� โทรศัพทบาน ...................... โทรศัพทมอื ถือ ..................................
อีเมล (ถามีกรุณาใสรายละเอียด) .................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
ประเภทของงานที่ดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่องคกรทําอยู ........................................................................
โทรศัพท ��..................................... หมายเลขตอภายใน (ถามี) ���..........................................................
กรณีศึกษาอยู ชื่อสถาบันการศึกษา ..............................................................................................................
ที่อยูสถาบันการศึกษา ..................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ................................... โทรศัพท ........................................................
ระดับชั้น / หลักสูตรการศึกษา .......................................................................................................
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................
ชื่อบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย..........................................................................................................................
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
ทานเคยเดินทางเขายุโรปครั้งสุดทายหรือไม ....... ไมเคย ....... เคย (กรณีทเี่ คยใหระบุวันที่)
ตั้งแตวันที่ ..................................�� ถึงวันที่ ..................................�� รวม ...........�� วัน
กรณีเคยไดวีซาเชงเกน ไดจากประเทศอะไร ..................................��...................................................................��
ทานเคยพิมพลายนิ้วมือสําหรับยื่นคํารองขอวีซาเชงเกน ครั้งลาสุด ....... ไมเคย ....... เคย (กรณีที่เคยใหระบุวันที่)
ตั้งแตวันที่ ...................................................................��
ทานเปนผูดูแลคาใชจายดวยตัวทานเอง ....... ใช ....... ไมใช (กรณีที่ไมใชใหระบุบุคคลหรือใครเปนผูดูแลคาใชจาย
ของทาน) ..................................��.................................
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