
 

  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ
 
22.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง กรุงออสโล  •ทรอมโซ   • เคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน   • มหาวิหารอาร์คติก  • SOMMAROY   

                           ล่าแสงเหนือ                                        (-/กลางวนั/เยน็) 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล ( OSLO ) เท่ียวบินท่ี TG 954  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบนิออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ น าท่านตรวจพาสปอร์ต และ รับกระเป๋าเดินทางท่ี 

สนามบินนิการ์ เดอร์มอน (Gardermoen airport) จากนั้ นน าท่านต่อเค ร่ืองเพื่อ เ ดินทางสู่  เ มืองทรอมโซ 

 
10.00 น.             ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO)  โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เท่ียวบินท่ี SK 4414  

                           (หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรือ เท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนกบัแต่ละวนั)  

(                             5   .     6  . .            31  . .          )  



 

** ส าหรับพเีรียด 27 ธ.ค. – 4 ม.ค.  63  เทีย่วบินภายใน ออสโล - ทรอมโซ เปลีย่นไฟล์ทเป็น SK 4414  
โดยจะออกจากออสโล เวลา 10.00น. บินถึงทรอมโซ เวลา 11.55 น.** 

** พเีรียดทีไ่ฟล์ทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมท่องเที่ยวจะยงัเทีย่วครบคงเดิม  
ทางทวัร์จะสลบัโปรแกรมท่องเทีย่วตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟล์ทบินเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

11.55 น.             เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO)  อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย ์

เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีความเจริญ ดว้ยภูมิทศัน์อนัสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหนา้และภูเขาเป็นฉากหลงั เมืองท่องเท่ียวยอด

นิยมอีกแห่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดอีกทงัยงัเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนยก์ลางการส ารวจขั้วโลกเหนืออีกดว้ย  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 น าท่านน่ังเคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงท่ีมีจดุชมวิวท่ี

สามารถมองเห็นเมือง ทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงท่ี มี

ลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องน ้ าซ่ึงเกิดจาก  การ

กดัเซาะตั้งแต่ยุคน ้ าแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยูโ่ดยรอบ ให้ท่าน

ได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง 

จากน้ันน าท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ช่ืนชมความ

งดงามของสถาปัตยกรรมท่ี เป็นมรดกทาง ว ัฒนธรรม 

โดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ทีถูกแต่งแตม้ด้วยสีสัน

สดใสฉูดฉาด   น าท่านถ่ายรูป บริเวณด้านนอก มหาวิหาร

อาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารทีสร้างข้ึนในรูปแบบ สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างข้ึนในปี 1965 

อีกทงัยงัมีโครงสร้างโดดเด่น ซึงไดรั้บแรงบนัดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทศัน์ในแบบ ภาคเหนือของ

นอร์เวย ์มหาวหิารอาร์คติกยงัเป็นสถานทีท่องเทียวท่ีมี ช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของเมืองทรอมโซอีกดว้ย   



 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง SOMMAROY   เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าในเขตตะวนัตกของเทศบาลTromsøใน

เขต Troms ประเทศนอร์เวย ์ตั้งอยูป่ระมาณ 36 กิโลเมตรทางตะวนัตกของเมืองTromsøและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ยอดนิยม  

ค ่า                       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น    

น าท่านออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการ์ณออโรร่า Northern 

Light เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทีม่ีแสงเรืองรองบนท้องฟ้า

ในเวลากลางคืน โดยมกจัะเกดิขึน้ในบริเวณแถบขั้วโลก เรืยกว่า 

แสงเหนือ 

ทีพ่กั             SUMMEROY ARCITC RESORT  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม  SOMMAROY   • ทรอมโซ  • HUSKY FARM   • นาร์วิค   

                                                                                                                                                                            (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองทรอมโซ เพื่อน าท่านท ากิจกรรมผจญภยัท่ีน่าต่ืนเตน้กบัสุนขัลากเล่ือนท่ี HUSKY FARM  

หรือ HUSKY SAFARI ตั้งอยูใ่นภูมิทศัน์หุบเขาอาร์กติก ท่ีให้บรรยากาศสดช่ืนและสวยงาม ท าให้ฮสัก้ีฟาร์ม แห่ง

น้ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั อย่างมากในการมาท ากิจกรรมสุนัขลากเล่ือน อีกทั้งสุนขัฮสัก้ี เป็นสุนขัเมืองหนาวท่ี       

ร่าเริง รักการวิง่เล่น จึง ใชสุ้นขัฮสัก้ีเป็นสุนขัลากเล่ือนเพื่อให้ท่านไดห้าประสบการณ์ท ากิจกรรมกนัอีกทั้งยงัเป็น

การใหสุ้นขัออก ก าลงักายอีกดว้ย  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บุปเฟ่ต์ 

จากน้ัน             น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวยเ์ป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จ พระ          

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมืองซ่ึงยงัคงเปิด ให้บริการจนถึง

ปัจจุบนั อีกทั้งยงัเต็มไปดว้ยแวดลอ้มของภูเขาและทะเลอันกวา้งใหญ่ และมีความโดดเด่น คือการเล่นสกีของท่ีน่ี 

แถมยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงการดูแสงเหนือ พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟยอร์ดและวิวภูเขา ท่ีรายลอ้มเมือง แบบสวยงาม

อีกดว้ย        



 

 
ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั   QUALITY HOTEL GRAND NAVIK หรือเทยีบเท่า 4 ดาว  

วนัทีส่ี่  นาร์วคิ • สแตมซุนด์  • กจิกรรมจับปู • พพิธิภัณฑ์ไวกิง้  • สโวลแวร์  •  Magic Ice Bar     

                                                                                    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 



 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND)  หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะ Vestvågøy   

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชม ทศันียภาพริมชายฝ่ัง และน าปู

ทะเลข้ึนมาเพือ่น าไปท าอาหาร ถือเป็นเจา้แรกในหมู่ เกาะลอฟโฟเทน ท่ีจดักิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้

นกัท่องเท่ียวได ้สนุกสนานเพลิดเพลิน   

เทีย่ง              บริการอาหารกลางวัน พเิศษจากเน้ือ!!! เมนูปูยกัษ์ ลิม้รสอาหารปรุงพิเศษปูยักษ์แบบสดๆ 

น าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์ไวกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) เน่ืองจากบริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเตน มีการคน้พบ

ว่าเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวไวก้ิงในอดีตบนเกาะ

จึง มีพิพิ ธภัณฑ์ไว ก้ิ ง ท่ีแสดง เ ร่ืองราวและ

หลักฐานทางประวติัศาสตร์ของชาว ไวก้ิงไว้

มากมาย ซ่ึงรูปแบบพิพิธภณัฑ์ถูกออกแบบโดย

ใช้โครงเรือไวก้ิงโบราณและภายในไดจ้ดัแสดง

ขา้วของ เคร่ืองใช้และเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิต

ของชาวไวก้ิง จากน้ันน าท่านสู่เมืองสโวลแวร์ 

( SVOLVAER) เ มื อ ง ใ น เ ข ตนอ ร์ ด แ ล น ด์  

(Nordland) ของประเทศนอร์เวย์และถือว่า เป็นเมืองหน้าด่านบนเกาะโลโฟเตนท่ีมีช่ือเสียงเรืองทัศนียภาพท่ี

สวยงามยิง่ของประเทศนอร์เวยร์ะหวา่งการเดินทางสู่เมือง สโวลแวร์ท่านจะไดช้มและสัมผสักบัธรรมชาติสองขา้ง

ทางท่ีสวยงามมาก  

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

พเิศษหลงัจากรับประทานอาหารเยน็ น าท่านชม Magic Ice Bar พร้อมกบัเคร่ืองด่ืมสุดพเิศษ On Ice Glass ท่านละ  

1  แก้ว (Non Alcohol) โดยส่ิงของภายในน้ีจดัท าข้ึน

จากน ้ าแข็ง และได้มีการติดตั้งท่ีมีแสงไฟ LED เพื่อ 

เพิ่มความงดงาม ท่านจะได้ชมสีสันผสมผสานกับ

เสียงดนตรีสร้างบรรยากาศท่ีมีเสน่ห์เฉพาะ ซ่ึงจะช่วย

ให้ ท่านได้ด่ืมด ่ ากับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของ

ดินแดนแห่งน ้าแขง็แห่งน้ีอยา่งแทจ้ริง  

ทีพ่กั  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีห้่า  สโวลแวร์ • หมู่บ้าน  Å  • พพิธิภัณฑ์ หมู่บ้านชาวประมง  • เมืองรีนน์  • หมู่บ้าน HAMNOY  

                    หมู่บ้านนัสฟยอร์ด  • สโวลแวร์   • ล่าแสงเหนือ       (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้าน Å  เป็นหมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุด 

บนหมู่เกาะ LOFOTEN อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึง

ถือว่าเป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บความนิยม อย่างมากจากนกัท่องเท่ียว น า

ท่านชม พพิธิภัณฑ์ หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING 

VILLAGE  MUSEUM) ซึงท่านจะได้สัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของ ชาวประมงทีอาศยัอยูบ่นหมู่เกาะลอฟโฟเทน ท่ีมีประวติั ความ

เป็นมายาวนานกวา่ 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมี สถานท่ีต่างๆให้นกั

ท่องเทียวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน ้ ามันตับปลาคอด (COD 

LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอร่ี และร้านขายของท่ีระลึก

ต่างๆ(หมายเหตุ : ร้านคา้และโรงงานต่างๆ อาจปิดท าการเน่ืองจาก

วนัหยุด เทศกาลโดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้) ให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมหมู่บา้น และเก็บภาพความประทบัใจตาม

อธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  



 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองรีนน์ (REINE)  ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเกาะ ระหวา่งสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั  

ธรรมชาติอนัสวยงาม แปลกตา 

ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็น

ถนนเส้นหลกัสายเดียวของหมู่

เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได ้เดิน

เล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บ

ภาพความประทับใจ  จากน้ัน

น า ท่ าน เดินทา ง สู่  ห มู่ บ้ าน 

HAMNOY แวะถ่ายภาพกบั อีกมุมมหาชนทีถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีท่ีสุดอีกจุดหน่ึง คือภาพหมู่บา้น 

ชาวประมงสีแดง  หนา้ภูเขาสูงตระหง่าน ตดักบัพื้นนา้สีฟ้าจากน้าทะเล ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมือง

นัสฟยอร์ด (NUSFJORD) เมืองเล็กๆทีมีทศันียภาพอนัน่าสนใจ อีกแห่งหนึงในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ทีมีวิว ภูเขา

สลบักบัแม่น า และภาพสะทอ้นววิ เทือกเขาบนผนืน า อสิระให้ท่านเดินชม หมู่ บ้ า น นั ส ฟ ย อ ร์ ด (NUSFJORD 

FISHERMAN VILLAGE) ทีได้ชือว่าเป็น หมู่บ้านชาวประมงทีเก่าแก่ทีสุดและยงัคงไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี

เยียมอีกแห่งของนอร์เวย ์หมู่บา้นแห่ง น้ีมีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยงัอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไว้

เป็นอยา่งดี และไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) อีกดว้ย ให้ท่านไดมี้เวลา

เก็บภาพความ ประทบัใจ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองสโวลแวร์ (SVOLVAER)  

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน  



 

น าท่านออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการ์ณออโรร่า Northern Light เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทีม่ีแสง

เรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกจัะเกดิขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก เรืยกว่า แสงเหนือ 

ทีพ่กั  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

 



 

วนัท่ีหก  สโวลแวร์   • ลุพสเตด • โบสถ์ซิดโพลเินส • สนามบิน  • ออสโล          

            (เชา้/ กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ลุ พ ส เ ต ด 

(LAUPSTAD) อี กห น่ึ ง เ มื อ ง น่ า รั ก  แ ห่ ง

เกาะโลโฟเตน เมืองเล็กๆชนบทท่ีตั้ งอยู่ใน

แอ่งฟยอร์ดท่ีสวยงาม ท่านจะได้สัมผสักับ

ธรรมชาติแสนสวยอีก แห่งท่ีซ่อนอยู่หลงัหุบ

เขาท่ีรายลอ้มสลบัซบัซอ้น ใหท้่านไดถ่้ายภาพ

เทือกเขาท่ีสะท้อนผิวน ้ าสวยงามยิ่ง ได้เวลา 

น าท่านถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส (SILDPOLINES CHURCH ) โบสถ์ท่ีสร้างบนโขดหินยื่นไปในแม่น ้ า

นบัเป็นอีกหน่ึงโบสถ์ท่ีมีความสวยงามกลมกลืนกบัธรรมชาติของเมืองน้ี ให้ท่านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการเก็บภาพอีกหน่ึง

เมืองแห่ง เกาะโลโฟเตน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  TJELDSUNDBRUA    

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

 15.40 น.            ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน Evenes Airport  ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO)  โดยสายการบิน 

Norwegian Airlines เท่ียวบินท่ี  DY367  

                           (หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรือ เท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนกบัแต่ละวนั)  

17.25 น.             เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย ์เมืองสวยในเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของ ยโุรปเหนือ ท่ี
มีบรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยท่ีมีอยูม่ากมาย 

เยน็ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย 
ทีพ่กั   QUALITY HOTEL 33  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



 

วนัท่ีเจด็  ออสโล  •ชมเมือง • อุทยานฟรอกเนอร์ • พพิธิภัณฑ์ เรือไวกิง้โบราณ  • ช้อปป้ิงคาร์ลโจฮันเกท 

                                                                             (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชมเมืองออสโล แวะถ่ายรูปกบั ศาลาว่าการเมือง ออสโล (OSLO CITY HALL) เป็นสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามดว้ย ลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้า ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) อีกทั้งโรงละคร
แห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณ ชายฝ่ังของออสโลใหเ้กิดเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ประโยชน์ และการปรับผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมืองออสโลผ่านชมพระบรมมหาราชวงั (ROYAL 
PALACE) และ AKERHUS FORTRESS สถานส าคญัประจ าเมืองและมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเด่นท่ีเหมาะ
แก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก น าท่านชมลานกระโดดสก ี โฮเมนโคเล่น ( HOLMENKOLLEN SKI JUMP 
ARENA) น้ีตั้งสูงตระหง่านอยูบ่นยอดเขา เป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952   

 

 

 



 

น าท่านเขา้ชมอุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติท่ีมีประติมากรรมอนั
แสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวติ และการด้ินรนต่อสู้ ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงัของกุสตาฟ        
วเิกอร์แลนด ์โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”  กลางสวนท่ีสูงถึง 17 เมตร ท่ียิง่ใหญ่ และมีช่ือเสียงท่ีสุดซ่ึงท่านไม่ควร
พลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

                          เข้าชมพพิธิภัณฑ์ เรือไวกิง้โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดง เก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้างจากไมใ้นยคุ 

                           คริสตศต์วรรษท่ี 9  โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด ์นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือ ในชีวติประจ าวนัท่ี

มีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ัน อิสระให้ท่าน  ช้อปป้ิงอย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ี

เลืองช่ือของเมืองออสโลสินคา้ของฝาก ท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว คือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจเป็นตน้ แต่อยา่งไร

ก็ ตาม สินคา้และของท่ีระลึกต่างๆท่ีขายกนัในประเทศน้ีจะมีราคาค่อนขา้งสูง เนืองจากนอร์เวยเ์ป็นประเทศทีมีค่า

ครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน  

ทีพ่กั   QUALITY HOTEL 33  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

  

วนัทีแ่ปด  ออสโล  • สนามบิน                                           (เชา้/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund) 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG955 

  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

วนัทีเ่ก้า  สุวรรณภูม ิ• กรุงเทพฯ                        (-/-/-) 

06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์  นอร์เวย์ แสงเหนือ  9 วนั 6 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลบัถึง เทีย่วบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พกัเดี่ยว 

7 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63  TG954 / TG955 

SK 4406 / DY 367 

135,900.- 134,900.- 12,000.- 

6 มี.ค. 63 14 มี.ค. 63 135,900.- 134,900.- 12,000.- 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอียดเพิม่เติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ TG หกัออก 22,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจ้ง

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวและยานพานหะตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 

 



 

 ทิปส าหรับคนขบัรถ ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน  50,000 USD / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร รวมทั้งทริป  9 วนั  27  ยโูร/ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 



 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี
ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ีท่าน
ท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วซ่ีาส่งกลบัมา เพื่อกรอก
ขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  



 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีานอร์เวย์ 
 

เอกสารประกอบการย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ประกอบด้วย 
 
1. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาดกวา้ง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตรพื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ให้
ชดัเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  หา้มสวมแวน่หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
2. หนังสือเดินทาง (ตอ้งมีอายกุารใชง้านเดินทางไปและกลบัเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั  
   และมีหนา้วา่ง 2 หนา้ส าหรับวซ่ีาสต๊ิกเกอร์) 
   2.1 หนงัสือเดินทางเล่มก่อนหนา้เล่มปัจจุบนั 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น  
4.ส าเนาการเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถา้มี) 
5.ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาใบส าคญัหยา่ **เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการกรอกแบบฟอร์มขอวซ่ีา** 
6. จดหมายรับรองการท างาน  

          6.1 ส าหรับเจ้าของกจิการ (อายเุอกสารไมเ่กิน 3 เดือน) 
กรณีท่ีผูย้ืน่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ใหค้ดัหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั หรือจดทะเบียนการคา้จากกระทรวงพาณิชย ์ 

           6.2 ส าหรับพนักงานบริษัท (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน) 
หนงัสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (ตวัจริง) ระบุ ช่ือ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง วนัเร่ิมท างาน วนัท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหล้า (ใหใ้ช”้TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 
 
 



 

         6.3 ส าหรับนักเรียนและนักศึกษา  (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน) 
                  ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา เท่านั้น พร้อมบตัรนกัเรียน หรือ บตัรนกัศึกษาดว้ย 
                   เอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ      

7. หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
    7.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
    7.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผู้สมคัรต้องขอกับธนาคาร ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถกูต้องตรงตาม
กับพาสปอร์ต และต้องขอกับธนาคารไม่เกิน 15 วันจากวนัท่ีย่ืนวซ่ีา 
หมายเหตุ : ผูส้มคัรควรเลือกบญัชีท่ีมีเงินฝากไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท** 
 
***  กรณีท่ีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารของผูส้นบัสนุนดงัน้ี  

            - หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน 

             - สเตทเมน้บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน เป็นภาษาองักฤษ 

             - จดหมายภาษาองักฤษพร้อมลงช่ือและลายเซ็น ท่ีระบุเน้ือหาวา่รับรองค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดินทาง 

             - เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเกิด 

 

** ในกรณีท่ี เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ถา้ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมท่ีออกจากอ าเภอ พร้อม

แปล ภาษาองักฤษ หรือ ถา้เดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวซ่ีาอยูแ่ลว้สามารถท่ีจะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดา

หรือมารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วซ่ีา Schengen ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่ไปพร้อม

กนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได*้**  

เวลาการอนุมติัผลวซ่ีาประมาณ 15วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนด

ข้ึนอยูก่บัสถานทูต         ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

         

 

 

 

 

**** การพิจารณาผลVISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA 

ไม่ผา่นทุกกรณี **** 

 

 

*** หมายเหตุ ***     -   ค่าแปลเอกสารทกุอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร ์ 

 



 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศนอร์เวย์ 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

 

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 2.1 ช่ือ-นามสกุลบุตร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนท่ี 1 ช่ือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

      บุตรคนท่ี 2 ช่ือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

บุตรคนท่ี 3 ช่ือ    นามสกุล     

             วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

             



 

 2.2 ช่ือ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, นอ้ง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

      พี่, นอ้ง ท่ี 1 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พี่, นอ้ง ท่ี 2 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พี่, นอ้ง ท่ี 3 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

     

 

 

 

 



 

   4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     **หมายเหตุ** วนัท่ีออกวซ่ีา และวนัท่ีหมดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 
และ ในช่องวา่งท่ีใหเ้ติมประเทศ ใหใ้ส่โคด้ตวัยอ่ท่ีแสดงอยูใ่นหนา้วซ่ีาเชงเกน้นั้นๆ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง               มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้              ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   

 


