
 

 
 

 
 

 
  

 

 
มหัศจรรย์  NORWAY ล่าแสงเหนือ LOFOTEN TROMSO 



 

 
 

  

  



 

 
 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
วันที่สอง กรุงออสโล  •ทรอมโซ   • เคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน   • มหาวิหารอาร์คติก  • SOMMAROY   

                           ล่าแสงเหนือ                     (-/กลางวัน/เย็น) 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล ( OSLO ) เที่ยวบินที่ TG 954  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบนิออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ น าท่านตรวจพาสปอร์ต และ รับกระเป๋าเดินทางที่  

สนามบินนิการ์เดอร์มอน (Gardermoen airport) จากนั้นน าท่านต่อเครื่องเพ่ือเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ 

 
(                             5   .     6  . .            31  . .          )  



 

 
 

 

10.00 น.          ออกเดินทางสู ่เมืองทรอมโซ (TROMSO)  โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เทีย่วบินที ่SK 4414  

                      (หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรือ เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับแต่ละวัน)  

 

** ส าหรับพีเรียด 27 ธ.ค. – 4 ม.ค.  63  เที่ยวบินภายใน ออสโล - ทรอมโซ เปลี่ยนไฟล์ทเป็น SK 4414  
โดยจะออกจากออสโล เวลา 10.00น. บินถึงทรอมโซ เวลา 11.55 น.** 

** พีเรียดท่ีไฟล์ทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมท่องเที่ยวจะยังเที่ยวครบคงเดิม  
ทางทัวร์จะสลับโปรแกรมท่องเที่ยวตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟล์ทบินเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 

11.55 น.        เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO)  อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ 

นอร์เวย์ เป็นเมืองเล็กๆที่มีความเจริญ ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง 

เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอีกทังยังเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนย์กลางการส ารวจขั้ว

โลกเหนืออีกด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 น าท่านนั่ ง เคเบิลคาร์สู่ ยอด เขาสโตรสไตเนิน 

(STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจดุ

ชมวิวที่สามารถมองเห็นเมือง ทรอมโซและบริเวณ

ใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่อง

น้ าซ่ึงเกิดจาก  การกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ าแข็ง กลายเป็นฟ

ยอร์ดอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของ 



 

 
 

 

เมืองทรอมโซจากมุมสูง จากนั้นน าท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรม

ที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ทีถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด   น าท่าน

ถ่ายรูป บริเวณด้านนอก มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารทีสร้างขึ้นในรูปแบบ 

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทังยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึงได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้าง

มากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบ ภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานทีท่องเทียวที่มี ชื่อเสียง

อีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซอีกด้วย   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง SOMMAROY   เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าในเขตตะวันตกของเทศบาล

Tromsøในเขต Troms ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ประมาณ 36 กิโลเมตรทางตะวันตกของเมืองTromsøและเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม  

ค่ า                  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น    

น าท่านออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการ์ณออโรร่า Northern Light เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทีมี่

แสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก เรืยกว่า แสงเหนือ 

ที่พัก           SUMMEROY ARCITC RESORT  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม  SOMMAROY   • ทรอมโซ  • HUSKY FARM   • นารวิ์ค                            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองทรอมโซ เพ่ือน าท่านท ากิจกรรมผจญภัยที่น่าตื่นเต้นกับสุนัขลากเลื่อนที่ HUSKY 

FARM  หรือ HUSKY SAFARI ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์หุบเขาอาร์กติก ที่ให้บรรยากาศสดชื่นและสวยงาม ท าให้ฮัสกี้

ฟาร์ม แห่งนี้มีชื่อเสียงและเป็นทีรู่้จัก อย่างมากในการมาท ากิจกรรมสุนัขลากเลื่อน อีกท้ังสุนัขฮัสกี ้เป็นสุนัข 

 



 

 
 

 

เมืองหนาวที่ร่าเริง รักการวิ่งเล่น จึง ใช้สุนัขฮัสกี้เป็นสุนัขลากเลื่อนเพ่ือให้ท่านได้หาประสบการณ์ท ากิจกรรม

กันอีกท้ังยังเป็นการให้สุนัขออก ก าลังกายอีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บุปเฟ่ต์ 

จากนั้น           น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จ พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมืองซึ่ งยังคงเปิด ให้บริการ

จนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังเต็มไปด้วยแวดล้อมของภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ และมีความโดดเด่น คือการเล่นสกี

ของที่นี่ แถมยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขา ที่รายล้อมเมือง 

แบบสวยงามอีกด้วย        

 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก   QUALITY HOTEL GRAND NAVIK หรือเทียบเท่า 4 ดาว  



 

 
 

 

วันที่ส่ี  นาร์วิค • สแตมซุนด์  • กิจกรรมจับปู • พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง  • สโวลแวร์  •  Magic Ice Bar    

                                                                                                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND)  หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ 

Vestvågøy   น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชม ทัศนียภาพริม

ชายฝั่ง และน าปูทะเลขึ้นมาเพ่ือน าไปท าอาหาร ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่ เกาะลอฟโฟเทน ที่จัดกิจกรรม CRAB 

SAFARI เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ สนุกสนานเพลิดเพลิน   

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน พิเศษจากเนื้อ!!! เมนูปูยักษ ์ลิ้มรสอาหารปรุงพิเศษปูยักษ์แบบสดๆ 

น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR 

VIKING MUSEUM) เ นื่ อ ง จ ากบริ เ วณหมู่

เกาะลอฟโฟเตน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของ

ชุมชนชาวไวกิ้งในอดีตบนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์

ไวกิ้ งที่ แสดง เรื่ องราวและหลั กฐานทาง

ประวัติศาสตร์ของชาว ไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่ง

รูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือ

ไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของ 

เครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาว

ไวกิ้ง จากนั้นน าท่านสู่เมืองสโวลแวร์ (SVOLVAER) เมืองในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศ

นอร์เวย์และถือว่า เป็นเมืองหน้าด่านบนเกาะโลโฟเตนที่มีชื่อเสียงเรืองทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งของประเทศ

นอร์เวย์ระหว่างการเดินทางสู่เมือง สโวลแวร์ท่านจะได้ชมและสัมผัสกับธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามมาก  

ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พิเศษหลังจากรับประทานอาหารเย็น น าท่าน

ชม Magic Ice Bar พร้อมกับเครื่องดื่มสุด

พิเศษ On Ice Glass ท่านละ  1  แก้ว (Non 

Alcohol) โดยสิ่งของภายในนี้จัดท าขึ้นจาก

น้ าแข็ง และได้มีการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED เพ่ือ 

เพ่ิมความงดงาม ท่านจะได้ชมสีสันผสมผสาน

กับเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ 

ซึ่งจะช่วยให้ ท่านได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศอันไม่

ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ าแข็งแห่งนี้อย่างแท้จริง  

ที่พัก  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่ห้า  สโวลแวร์ • หมู่บ้าน  Å  • พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านชาวประมง  • เมืองรีนน์  • หมู่บ้าน HAMNOY  

                    หมู่บ้านนัสฟยอร์ด  • สโวลแวร์   • ล่าแสงเหนือ                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 
 

 

น าท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Å  เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่า

สวยที่สุด บนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนน

สายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยม อย่าง

มากจากนักท่องเที่ ยว น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้าน

ช า ว ป ร ะ ม ง  ( NORWEGIAN FISHING VILLAGE  

MUSEUM) ซึงท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ 

ชาวประมงทีอาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติ ความ

เป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมี สถานที่ต่างๆ

ให้นักท่องเทียวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ ามันตับปลาคอด 

(COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขาย

ของทีร่ะลึกต่างๆ(หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิด

ท าการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

น าท่ าน เดินทางไปยัง 

เมืองรีนน์ (REINE)  ซึ่ง

อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ 

ระหว่างสองข้างทางท่าน

จ ะ ไ ด้ เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ  

ธ รรมชาติ อันสวยงาม 

แปลกตา ไปตามถนนสาย 

E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลัก

สายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้ เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน HAMNOY แวะถ่ายภาพกับ อีกมุมมหาชนทีถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุด

อีกจุดหนึ่ง คือภาพหมู่บ้าน ชาวประมงสีแดง  หน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพ้ืนน้าสีฟ้าจากน้าทะเล ได้เวลาอัน

สมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) เมืองเล็กๆทีมีทัศนียภาพอันน่าสนใจ อีกแห่งหนึงใน

หมู่เกาะลอฟโฟเทน ทีมีวิว ภูเขาสลับกับแม่น า และภาพสะท้อนวิว เทือกเขาบนผืนน า อิสระให้ท่านเดินชม 

หมู่ บ้ า น นั ส ฟ ย อ ร์ ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ทีได้ชือว่าเป็น หมู่บ้านชาวประมงที 



 

 
 

 

เก่าแก่ทีสุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยียมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่ง นี้มีกระท่อมชาวประมง

ทัง้สีเหลืองและแดง อีกท้ังยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก

องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความ ประทับใจ จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร น า

ท่านเดินทางกลับสู่เมืองสโวลแวร์ (SVOLVAER)  

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน  

น าท่านออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการ์ณออโรร่า Northern Light เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทีมี่

แสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก เรืยกว่า แสงเหนือ 

 

ที่พัก  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

วันที่หก  สโวลแวร์   • ลุพสเตด • โบสถ์ซิดโพลิเนส • สนามบิน  • ออสโล              (เช้า/ กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

(LAUPSTAD) อีกหนึ่งเมืองน่ารัก แห่ง

เกาะโลโฟเตน เมืองเล็กๆชนบทที่ตั้งอยู่

ในแอ่งฟยอร์ดที่สวยงาม ท่านจะได้สัมผัส

กับธรรมชาติแสนสวยอีก แห่งที่ซ่อนอยู่

หลังหุบเขาที่รายล้อมสลับซับซ้อน ให้

ท่านได้ถ่ายภาพเทือกเขาที่สะท้อนผิวน้ า

สวยงามยิ่ง ได้เวลา น าท่านถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส (SILDPOLINES CHURCH ) โบสถ์ที่สร้างบนโขด

หินยื่นไปในแม่น้ านับเป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติของเมืองนี้ ให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับ

การเก็บภาพอีกหนึ่งเมืองแห่ง เกาะโลโฟเตน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  TJELDSUNDBRUA    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  



 

 
 

  

15.40 น.         ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน Evenes Airport  ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO)  โดย

สายการบิน Norwegian Airlines เทีย่วบินที ่ DY367  

                     (หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรือ เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับแต่ละวัน)  

17.25 น.         เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของ ยุโรป
เหนือ ทีม่ีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย 
ที่พัก   QUALITY HOTEL 33  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่เจ็ด  ออสโล  •ชมเมือง • อุทยานฟรอกเนอร์ • พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ  • ช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท 

                                                       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 น าท่านชมเมืองออสโล แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง ออสโล (OSLO CITY HALL) เป็นสถาปัตยกรรม
ทีส่วยงามด้วย ลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ า ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) อีกท้ังโรง
ละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณ ชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็น
พ้ืนทีท่ี่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโลผ่านชมพระบรมมหาราชวัง 
(ROYAL PALACE) และ AKERHUS FORTRESS สถานส าคัญประจ าเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดด
เด่นทีเ่หมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น ( HOLMENKOLLEN 
SKI JUMP ARENA) นี้ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 
1952   

น าท่านเขา้ชมอุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอัน
แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรนต่อสู้ ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ        
วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”  กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่
ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด   

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

                    เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING 

SHIP MUSEUM) จัดแสดง เกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่

สร้างจากไม้ในยุคคริสตศ์ตวรรษที่ 9  โดยขุดได้

จากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดง

เกี่ยวกับเครื่องมือ ในชีวิตประจ าวันที่มีอายุเก่าแก่

กว่า 1,000 ปี  จากนั้น อิสระให้ท่าน  ช้อปปิง้ 



 

 
 

 

อย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลืองชื่อของเมืองออสโล

สินค้าของฝาก ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ ตาม สินค้าและ

ของที่ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนืองจากนอร์เวย์เป็นประเทศทีมีค่าครองชีพสูง

ทีสุ่ดในโลกประเทศหนึ่ง 

 

ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน  

ที่พัก   QUALITY HOTEL 33  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

 

วันที่แปด  ออสโล  • สนามบิน                          (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund) 

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 

  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

วันที่เก้า  สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ            (-/-/-) 

06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 

 

 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์  นอร์เวย์ แสงเหนือ  9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ป ี
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

27 ธ.ค. 62  4 ม.ค. 63  
TG954 / TG955 

SK 4406 / DY 367 

139,000.- 138,000.- 12,000.- 

7 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63  135,900.- 134,900.- 12,000.- 

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

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG เพ่ิมเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว TG หักออก 22,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
2. ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

4. ค่าท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
5. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน 



 

 
 

 
10. ทิปส าหรับคนขับรถ ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 
11. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  9 วัน  27  ยูโร/ท่าน 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพ่ิม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ 
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ได้ตามความเป็นจริง 
 



 

 
 

 
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่
ท่านท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อ
กรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 
8. กรณที่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว 
1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน า

ให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะ
ในฤดูร้อนเท่านั้น 

6. บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 



 

 
 

 

2. เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
ได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 



 

 
 

 

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

14. กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์

ของท่านเอง** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านอร์เวย์ 

 
เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ประกอบด้วย 
1. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาดกว้าง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตรพ้ืนหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็น
ใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข้าง  ห้ามสวมแว่นหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
2. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุการใช้งานเดินทางไปและกลับเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน  
   และมีหน้าว่าง 2 หน้าส าหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์) 
   2.1 หนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าเล่มปัจจุบัน 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน  
4.ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
5.ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาใบส าคัญหย่า **เป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า** 
6. จดหมายรับรองการท างาน  

          6.1 ส าหรับเจ้าของกิจการ (อายุเอกสารไมเ่กิน 3 เดือน) 
กรณีท่ีผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวง
พาณิชย์  

           6.2 ส าหรับพนักงานบริษัท (อายุเอกสารไมเ่กิน 1 เดือน) 
หนังสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง วันเริ่มท างาน วันที่
ได้รับอนุมัติให้ลา (ให้ใช้”TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตในการยื่น ) 

         6.3 ส าหรับนักเรียนและนักศึกษา  (อายุเอกสารไมเ่กิน 1 เดือน) 
                  ต้องขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมบัตรนักเรียน หรือ บัตรนักศึกษาด้วย 
                   เอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ      

7. หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย 
    7.1 Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดือน 
    7.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรง
ตามกับพาสปอร์ต และต้องขอกับธนาคารไม่เกิน 15 วันจากวันที่ยื่นวีซ่า 
หมายเหตุ : ผู้สมัครควรเลือกบัญชีที่มีเงินฝากไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท** 
 
***  กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้ 

 



 

 
 

  

            - หนงัสือรบัรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผู้สนับสนุนและชื่อผู้เดินทางชัดเจน 

             - สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ 

             - จดหมายภาษาอังกฤษพร้อมลงชื่อและลายเซ็น ที่ระบุเนื้อหาว่ารับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง 

             - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเกิด 

 

** ในกรณีที่ เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จ าเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอ าเภอ 

พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าเดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหน้าส าเนาหนังสือ

เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ ส าเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถ

ยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้***  

 

เวลาการอนุมัติผลวีซ่าประมาณ 15วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่า

ก าหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต         ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**** การพิจารณาผลVISA ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

พิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น  ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี **** 

 

 

*** หมายเหตุ ***     -   ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์  

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศนอร์เวย์ 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

        วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :             โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ได้จดทะเบียน            หย่า            

หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

 2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนที่ 1 ชื่อ    นามสกุล     

                    วันเดือนปีเกิด    เพศ      

      บุตรคนที่ 2 ชื่อ    นามสกุล     

                    วันเดือนปีเกิด    เพศ      

บุตรคนที่ 3 ชื่อ    นามสกุล     

             วันเดือนปีเกิด    เพศ      

  

 

             



 

 
 

 

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

      พ่ี, น้อง ที่ 1 ชื่อ    นามสกุล     

                   วันเดือนปีเกิด    เพศ      

          พ่ี, น้อง ที่ 2 ชื่อ    นามสกุล     

                   วันเดือนปีเกิด    เพศ      

          พ่ี, น้อง ที่ 3 ชื่อ    นามสกุล     

                   วันเดือนปีเกิด    เพศ      

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียด

อ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  

_______________________________ 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 
           มี     **หมายเหตุ** วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 



 

 
 

 
และ ในช่องว่างที่ให้เติมประเทศ ให้ใส่โค้ดตัวย่อที่แสดงอยู่ในหน้าวีซ่าเชงเก้นนั้นๆ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  
                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใช้จ่ายเอง               มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้               ระบุชื่อ   ความสัมพันธ์   

 

 


