EHC-TG-10D-NR –LF

10 วัน นอร์ เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ ด ออโรร่ า
(เส้ นทางโรแมนติก และ ชมแสงเหนือทีห่ มู่เกาะโลโฟเตน)

บินตรงสู่ ออสโล….. โดยสายการบินไทย (TG)

19-28 มีนาคม 2563
เริ่มต้ น….

139,900 บาท

(รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่ างแล้ว ….บินภายใน 3 เที่ยว ไม่ เหนื่อย)
ออสโล – เกาะโลโฟเตน – เลกเนส – พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ – สโวลแวร์ – นั่งรถออโรร่ าฮันติง้ (Aurora Hunting)
นัสด์ ฟยอร์ ด – รีนน์ แฮมนอยด์ – ทรอนด์ เฮม – คริสเตียนซุนด์ – แอตแลนติกโร้ ด – ออลิซุนด์

EHC-TG-10D-NR –LF

10 วัน นอร์ เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ ด ออโรร่ า
(เส้ นทางโรแมนติก และ ชมแสงเหนือทีห่ มู่เกาะโลโฟเตน)
19 มี.ค. 63 กรุ งเทพ – ออสโล
21.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สาย
การบินไทย ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

20 มี.ค. 63 ออสโล
00.20 น.
06.50 น.

กลางวัน

ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK) สู่ สนามบินออสโล (OSL) ประเทศนอร์เวย์โดยการบินไทย เที่ยวบิน
ที่ TG954 สายการบินบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านชม เมืองออสโล (Oslo) หรื อกรุ งคริ สเตียนเนีย นครหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้น ได้ไม่นาน แต่เบื้องหลังแห่ง
ความศิวิ ไลนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็ นเมืองอาณานิคมใหญ่ของ
จักรพรรดิไวกิ้งโบราณ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์ แ
อร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ นําท่านผ่านชมและแวะถ่ายรู ปกับอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เรี ยงรายอยู่
รอบเมืองออสโล อาทิ ทําเนียบรัฐบาล เนชัน่ แนลเธี ยเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองออสโล นําท่านถ่ายรู ปพระราชวังหลวง แห่ง ออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนีโอ
คลาสสิ ก สร้างขึ้นในปี 1848 และเปิ ดให้บริ การนําเที่ยวชมพระราชวังแก่สาธารณชนในช่วงฤดูร้อน บริ เวณจัตุรัส
ด้านหน้าของพระราชวังมีอนุสาวรี ยข์ องกษัตริ ยค์ าร์ล โจฮาน ซึ่งเป็ นกษัตริ ยข์ องสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1818 ถึง
1844 ยืนเด่นเป็ นสัญลักษณ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

EHC-TG-10D-NR –LF
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรื อ ที่รู้จกั ในนาม Vigeland Sculpture Park สถานที่จดั แสดงผลงานศิลปะ
ประติมากรรมและการแกะสลักรู ปเหมือนจากหิ นแกรนิต รวมถึงการหล่อรู ปคนด้วยสั มฤทธิ์ ผลงานของ 'กุสตาฟ
วิคเกอร์แลนด์' ปฏิมากรชื่อดังได้แสดงถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวติ มนุษย์ โดยได้รับอนุญาตให้นาํ ผลงานมาจัด
แสดงอย่างถาวรในอุทยานแห่งนี้นาํ ท่านถ่ายรู ปบริ เวณอุทยานกับสถาปั ตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate
ประตูร้ ัวเหล็กซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซึ่ งเต็มไปด้วยรู ปปั้ นสัมฤทธิ์ 58
ชิ้นด้วยกัน , The Fountain รู ปปั้ นมนุษย์และต้นไม้ จํานวน 20 ต้น ซึ่ งแสดงถึงชีวติ ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์และ
ธรรมชาติ , The Monolith แท่งเสารู ปคน 121 คนสู ง 17 เมตร ยอดบนสุ ดเป็ นเด็กผูบ้ ริ สุ ทธิ์ เปรี ยบประหนึ่งเป็ น
บันไดเวียนที่มนุษย์ต่างปี นป่ ายซึ่ งกันและกัน เพื่อไปสู่ จุดสู งสุ ดของชีวติ , และ The Wheel of Life วงล้อแห่งชีวติ
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุ ด การเวียนว่ายตายเกิดของวัฏจักรมนุษย์ อิสระให้ท่านเก็บภาพผลงาน
ศิลปะ อันเลื่องชื่อภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ส โจฮัน (Karl Johans) ซึ่งเป็ น
แหล่ง ช้อปปิ้ ง ของเมืองออสโล มีร้านค้าต่างๆ ที่สร้างมาไม่ต่าํ กว่า
100 ปี บนถนนเส้นนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ การซื้ อของฝากตาม
อัธยาศัย หรื อจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ สวนสาธารณะที่มีการจัดวางผังเมืองได้สวยงาม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Clarion Hotel and Congress Oslo Airport**** หรือเทียบเท่า

21 มี.ค. 63 ออสโล – เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน) – นั่งรถออโรร่ าฮันติง้ (Aurora Hunting)
เช้า
06.00 น.
08.55 น.
10.35 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่ สนามบินเอฟเนส โดยเที่ยวบิน.....
เดินทางถึงสนามบินเอฟเนส แห่งเกาะโลโฟเตน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสโลเวอร์ (Svolvaer) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่ โมง) เมืองใน
เขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศนอร์ เวย์และเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเกาะโลโฟเตน เกาะที่มีชื่อเสี ยงเรื่ อง
ทัศนียภาพที่สวยงามยิง่ ของประเทศนอร์ เวย์ ระหว่างการเดินทางสู่ เมืองสโลเวอร์ ท่านจะได้ชมและสัมผัสกับ
ธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามและแปลกตายิง่ แห่งเกาะโลโฟเตน อีกทั้งโลโฟเตนยังได้ชื่อว่าเป็ นเกาะที่สามารถ
ชมแสงเหนือและถ่ายภาพได้สวยงามอีกแห่ง อันเป็ นผลจากการที่มีเทือกเขาล้อมรอบและมีหมู่บา้ นชาวประมงริ ม
หาดเป็ นช่วงๆ ช่วงฤดูร้อนบนเกาะโลโฟเตนได้ชื่อว่า “สวรรค์บนดิน ” ของนักท่องเที่ยว และในช่วงหน้าหนาวที่
มีหิมะปกคลุมก็ได้ชื่อว่าเป็ น เกาะที่สวยงามไม่แพ้หน้าร้อนเช่นกัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

EHC-TG-10D-NR –LF
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลุพสเตด (Laupstad) ระยะทาง 21 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที อีกหนึ่งเมืองน่ารัก
แห่งเกาะโลโฟเตน เมืองเล็กๆชนบทที่ต้ งั อยูใ่ นแอ่งฟยอร์ ดที่สวยงาม ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแสนสวยอีก
แห่งที่ซ่อนอยูห่ ลังหุ บเขาที่รายล้อมสลับซับซ้อน ให้ท่านได้ถ่ายภาพเทือกเขาที่สะท้อนผิวนํ้าสวยงา มยิง่ ได้เวลา
นําท่านถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส (Sildpolines Church) โบสถ์ที่สร้างบนโขดหิ นยืน่ ไปในแม่น้ าํ นับเป็ นอีก
หนึ่งโบสถ์ที่มีความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติของเมืองนี้ ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพอีกหนึ่งเมืองแห่ง
เกาะโลโฟเตน สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่ เมือ งสโลเวอร์ นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum) ซึ่ง
ภายในจัดแสดงเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายและ อุปกรณ์ทางการทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในมีการจัด
แสดงประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และผลพวงที่ตามมา ให้ท่านได้มีโอกาสย้อน
ประวัติศาสต ร์ การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านทางข้าของเครื่ องใช้ต่างๆที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้เวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมเมืองสโลเวอร์ ตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Scandic Svolvaer Hotel / Thon Hotel Lofoten **** หรือเทียบเท่า
หลังอาหารคํ่า ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นัง่ รถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะนําท่าน
สู่ ทุ่งกว้าง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยว และ
กิจกรรมที่ไม่น่าพลาด หากมีโอกาสได้มาเยือนช่วงฤดูกาลที่เห็นแสงเหนือได้ง่ายที่สุด

22 มี.ค. 63 เกาะโลโฟเตน – เลคเนส – พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ – รีนน์ – นัดส์ ฟยอร์ ด – แฮมนอยด์ – หมู่บ้าน Å
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเลคเนส (Leknes) เมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองบนเ กาะโลโฟเตน นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
(Viking Museum) ซึ่ งจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นอยูข่ องชาวไวกิ้งในอดีตที่ยา้ ยถิ่นฐานมาปั กหลัง ณ
ผืนแผ่นดินนอร์ เวย์ในปั จจุบนั ท่านจะได้ชมข้าวของเครื่ องใช้ ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวกิ้งในอดีต

EHC-TG-10D-NR –LF
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนัดส์ฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหนึ่งเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งเกาะโลโฟเตน ท่านจะได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ าํ และ ทะเลสาบที่สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนนํ้า ระหว่างการเดินทางสู่ เมือง
นัสฟยอร์ด นําท่านเที่ยวชมหมู่บา้ นชาวประมง (Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุด
ที่ยงั ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียงิ่ อีกแห่งของนอรเวย์ หมู่บา้ นแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บา้ นหลากสี สัน ทั้งแดง
เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บา้ นเมืองเก่าไว้อย่างดียงิ่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรื อจะนัง่ เล่นชิ ลล์ๆ
จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้นอกจากนี้ เมืองนัดส์ฟยอร์ ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้
เป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองรี นน์ (Reine) (ระยะทาง 41 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที ) นําท่านเที่ยวชมหมู่บา้ น
แฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้ นชาวประมงที่ปรากฏอยูใ่ นโปสการ์ ดโลโฟเตน ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้
บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้ นชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสู งเป็ นฉากหลังนับเป็ น
อีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้ นแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น Å ซึ่งเป็ น จุดสิ้ นสุ ดของถนนหมายเลข 10 ของนอร์เวย์ และยังเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของ
ถนนแห่งเกาะโลโฟเตน ได้เวลานําท่านสู่ เมืองรี นน์ นําท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆอีกแห่ งที่มีมนต์
เสน่ห์ทางธรรมชาติอนั สวยงามแห่งเกาะโลโฟเตน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Eliassen Rorbuer Hotelฝ Reine Rorbuer Hotel หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่ กั ในหมู่เมืองรีนน์ หลายแห่ งเป็ นโรงแรมในลักษณะบ้ านพั กตากอากาศ แบบหมู่บ้านชาวประมง
ดังนั้นในบ้ าน 1 หลังจะมี 2 ห้ องนอนและใช้ ห้องนา้ เดียวกัน

EHC-TG-10D-NR –LF
23 มี.ค. 63
เช้า
06.00 น.
07.00 น.

รีนน์ – โบโด

10.45 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อมอสคิเนส (Moskenes) เพื่อนัง่ เรื อเฟอร์ รี่สู่เมืองโบโด
เรื อเฟอร์ รี่ออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองมอสคิเนส มุ่งหน้าสู่ เมืองโบโด
ให้ท่านได้อิสระเต็มที่กบั การเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ ดแห่งนอร์ เวย์ในระหว่างการล่องเรื อสู่ เมือง
โบโด ฟยอร์ ดแห่งเกาะโลโฟเตน เรี ยกได้วา่ เป็ นเมืองฟยอร์ ดที่สวยงามไม่แพ้ ฟยอร์ ดแห่งแผ่นดิ นใหญ่ของนอร์ เวย์
หากโชคดีท่านอาจได้เห็นปลาโลมาว่ายนํ้าเล่นตามเรื อเฟอร์ รี่ก็เป็ นได้
เรื อเฟอร์ รี่จอดเทียบท่า ณ เมืองโบโด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเที่ยวชมเมืองโบโด (Bodo) เป็ นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านการท่องเที่ยว อี กทั้งยังเป็ นเมืองอยูท่ างตอน
เหนือของอาร์ กติกเซอร์ เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ ดแลนด์ (Nordland) และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ใน
ภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ นําท่าน เข้าชม มหาวิหารประจําเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรื อ Bodo
Domkirke) สร้างขึ้นในช่วง ปี 1956 เป็ นมหาวิหารที่ค่อนข้างมีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองโบโด
โดยสิ่ งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็ นหอระฆังที่มีความสู งถึง 36 เมตร และการประดับประดาหน้าต่างที่สวยงาม
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเที่ยวภายในเมืองโบโด จากนั้นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์ เวย์
(Norwegian Aviation Museum) ซึ่ งจัดแสดงวิวฒั นาการทางการบินและเครื่ องบินรุ่ นต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การบินของประเทศนอร์เวย์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Scandic Havet Hotel / Thon Hotel Nordlys **** หรือเทียบเท่า

EHC-TG-10D-NR –LF
24 มี.ค. 63 ทรอนด์ เฮม
เช้า
08.00 น.
10.45 น.
11.45 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินโบโด สู่ สนามบินทรอนด์เฮม โดยเที่ยวบิน …..
เดินทางถึงสนามบินทรอนด์เฮม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองสวยอีกแห่งของประเทศนอร์ เวย์ เป็ นเมืองที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ยคุ
ไวกิ้ง ตั้งอยูท่ างตอนกลางของประเทศนอร์ เวย์ บ้านเรื อนสองฝั่งสร้างขึ้นในแบบนอร์ วเี จียนที่เน้นสี สันโดดเด่น
สวยงาม สร้างขึ้นเรี ยงรายสองฝั่งริ มแม่น้ าํ ไนเดลวา (Nidelva) นับเป็ นอีกทัศนียภาพที่สวยงามไม่แพ้เมืองเบอร์ เก้น
นําท่านเที่ยวชมความน่ารักและความสวยงามของเมืองนี้ นําท่าน
แวะถ่ายรู ปกับโบสถ์นิดาโรส (Nidaros
Cathedral) ซึ่ งเป็ นโบสถ์เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งเมืองนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยง ามของเมือง
นี้ตามอัธยาศัย นําท่านแวะถ่ายรู ปกับสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง (Baklandet old bridge)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Scandic Bakklandet Hotel **** หรือเทียบเท่า

25 มี.ค. 63 ทรอนด์ เฮม – แอตแลนติกโอเชียนโร้ ด – มอนเด
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคริ สเตียนซุนด์ (Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามของถนนเรี ยบทะเล
หรื อที่รู้จกั ในนามแอตแลนติกโร้ด (Atlantic Ocean Road) มีความยาวทั้งสิ้ น 8.3 กิโลเมตรสร้างทอดยาวไปตาม
เกาะแก่งต่าง ๆ ของนอร์เวย์ บนเส้นทางที่สูงชันสลับคดเคี้ยว และมีจุด Storseisundet คือจุดที่สูงและสวยที่สุด
เป็ นสะพานที่มีเส้นโค้งอย่างน่าทึ่งและสวยงาม ซึ่งใช้ เทคนิค ในการออกแบบและ การก่อสร้างสะพานที่น่า
ประทับใจมาก ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของเส้นทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ที่ได้ชื่อเป็ นเส้นทางที่สวยที่สุด

EHC-TG-10D-NR –LF
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอลเด (Molde) ผ่านเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเต็มรู ปแบบ ซึ่ งมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อ
เชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองคริ สเตียนซุ นด์และเมืองมอลเด ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
เส้นทางที่เรี ยกได้วา่ สวยติดอันดับ สถานที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนนอร์ เวย์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Scandic Seilet Hotel **** หรือเทียบเท่า

26 มี.ค. 63 มอนเด – ออลิซุนด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองออลิซุนด์ (Aalesund) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็ นเหมือนประตูสู่การชมฟยอร์ ดอันสวยงามของ
นอร์ เวย์ และยังโดดเด่นด้วยบ้านเรื อนสวยงามในแบบสถาปั ตยกรรมอาร์ ตนูโว สี สันสดใส โดยบ้านเรื อนส่ วน
ใหญ่ในเมืองนี้สร้างขึ้นใหม่ในช่วงต้นศตวรร ษที่ 19 หลังได้รับความเสี ยหายจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ระหว่าง
การเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ฟยอร์ ดและขุนเขา ตลอดการเดินทางสู่ เมืองออลิซุนด์ นับเป็ นอีก
หนึ่งทัศนียภาพและความสวยงามตามธรรมชาติที่ได้รังสรรค์ข้ ึนในประเทศนอร์ เวย์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

16.30 น.
18.30 น.
19.25 น.

นําท่านเที่ยว ชมเมืองออลิซุนด์ เมืองแห่งบ้านเรื อนอันมีสีสันสดใสในศิลปะแบบอาร์ ตนูโว นําท่านเดินทางชม
Brosudet หรื อท่าเรื อเก่าแก่ ซึ่ งเป็ งหนึ่งในท่าเรื อที่อดีตเคยเป็ นที่ขนส่ งปลาคอตตากแห้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองออลิซุนด์ และเดินเล่นภายในเมืองสวยอีกแห่งของนอร์ เวย์
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินออลิซุนด์
ออกเดินทางจากสนามบินออลิซุนด์สู่ สนามบินออสโล
เดินทางถึงสนามบินออสโล

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Clarion Hotel and Congress Oslo Airport/ Scandic Oslo Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า

27 มี.ค. 63 ออสโล
เช้า

13.30 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เรื อโบราณไวกิ้ง (Viking Ships Museum) จัดแสดงเรื อไวกิ้งโบราณในแต่ละยุคส มัย ซึ่ง
ได้ขดุ ค้นพบตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยงั จัดแสดงความเป็ นมา และ วิถีชีวติ ของชาวไวกิ้งโบราณ
ซึ่ งเรื อโบราณที่นาํ มาจัดแสดงมีอายุกว่าพันปี ตั้งตระหง่านกลางห้องโถงขนาดใหญ่
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล
อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินออสโลตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG955 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง)

วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

11.00 น.

06.20 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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10 วัน นอร์ เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ ด ออโรร่ า
(เส้ นทางโรแมนติก และ ชมแสงเหนือทีห่ มู่เกาะโลโฟเตน)
ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 19-28 มี.ค. 2563
อัตราค่าบริ การ (บาท) ปี 2562
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TG) เริ่ มต้นที่ท่านละ

มี.ค. 2563
139,900
15,500
135,900
59,900
90,000 – 120,000

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักค่าใช้จ่าย (ตัว๋ ผูใ้ หญ่)
27,000
กรณี ที่มีวีซ่าแล้ว จะหักค่าใช้จ่ายคืนให้
3,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพือ่ ทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (เนื่องจากมีเที่ยวบินภายใน 3 เที่ยวบิน)
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวนอร์เวย์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG / SK (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ นํ้าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์ )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ , ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชําระหลังจากสํารองที่นงั่ ภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ ป
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่มีการยืน่ วีซ่า/มัดจําตัว๋ ล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 90 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-89 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทํากา ร โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บ ริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ทเี่ ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้ าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทใ นกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )

1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี
เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
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11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 7 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อ
ผูถ้ กู รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

