
 
 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 
โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 กรุงออสโล • ทรอมโซ • เคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน • มหาวิหารอาร์คติก • SOMMAROY • ล่าแสงเหนือ    
                                                                  (-/กลางวัน/เย็น) 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) เที่ยวบินที่ TG 954 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 12 ชัว่โมง 30 นาที) 

06.50 น. เดินทางถึง สนามบินออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย ์น าท่านตรวจพาสปอร์ต และรับกระเป๋าเดินทางที่  
สนามบินนิการ์เดอร์มอน (GARDERMOEN AIRPORT) จากนั้นน าท่านต่อเคร่ืองเพือ่เดินทางสู่ เมืองทรอมโซ  

10.00 น.             ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINES เทีย่วบนิที่ SK 4414  
                          (หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรือ เที่ยวบินอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นกบัแต่ละวนั)  

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

** พีเรียดที่ไฟล์ทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมท่องเที่ยวจะยังเทีย่วครบคงเดิม  
ทางทัวร์จะสลับโปรแกรมท่องเที่ยวตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟล์ทบินเพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.55 น.             เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย ์
เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความเจริญ ดว้ยภูมิทศัน์อนัสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยว
ยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงที่ไม่ควรพลาดอีกทงัยงัเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนยก์ลางการส ารวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย 
น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช.ม.)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านนัง่เคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน 
(STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูง
ทีมี่จดุชมววิที่สามารถมองเห็นเมือง ทรอมโซ
และบริเวณใกลเ้คียงที่มีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่
แยกจากกันโดยมีร่องน ้ าซ่ึงเกิดจาก  การกัด
เซาะตั้ งแต่ยุคน ้ าแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่
โดยรอบ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ
ของเมืองทรอมโซจากมุมสูง จากนั้นน าท่าน 
ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ช่ืนชมความ
งดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทาง 
วฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ทีถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสนัสดใสฉูดฉาด น าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก 
มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารทีสร้างขึ้นในรูปแบบ สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างขึ้นในปี 
1965 อีกทงัยงัมีโครงสร้างโดดเด่น ซึงไดรั้บแรงบนัดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทศัน์ในแบบ ภาคเหนือ
ของนอร์เวย ์มหาวหิารอาร์คติกยงัเป็นสถานทีท่องเทียวที่มี ช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของเมืองทรอมโซอีกดว้ย  
  



 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง SOMMAROY เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าในเขตตะวนัตกของเทศบาล Tromsø ใน
เขต Troms ประเทศนอร์เวย ์ตั้งอยูป่ระมาณ 36 กิโลเมตรทางตะวนัตกของเมือง Tromsø และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค ่า                       บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน    

น าทา่น ออกล่าแสงเหนือ หรือปรากฎการ์ณออโรร่า NORTHERN LIGHT เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสง
เรืองรองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก เรียกวา่ แสงเหนือ 
พกัที่ SUMMEROY ARCITC RESORT 4* หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วันที่ 3  SOMMAROY • ทรอมโซ • HUSKY FARM • นาร์วิค   
                                                                                                                                                                            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ น าท่านท ากิจกรรมผจญภยัที่น่าต่ืนเตน้กับสุนัขลากเล่ือน HUSKY FARM หรือ 
HUSKY SAFARI ตั้งอยูใ่นภูมิทศัน์หุบเขาอาร์กติกที่ใหบ้รรยากาศสดช่ืนและสวยงาม ท าใหฮ้สัก้ีฟาร์มแห่งน้ีมีช่ือเสียง
และเป็นที่รู้จกั อยา่งมากในการมาท ากิจกรรมสุนขัลากเล่ือน อีกทั้งสุนขัฮสัก้ีเป็นสุนัขเมืองหนาวที่ร่าเริง รักการวิ่ง
เล่น จึงใชสุ้นัขฮสัก้ีเป็นสุนขัลากเล่ือนเพือ่ให้ท่านไดห้าประสบการณ์ท ากิจกรรมกนัอีกทั้งยงัเป็นการให้สุนขัออก
ก าลงักายอีกดว้ย  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน แบบบุฟเฟ่ต ์
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วคิ (NARVIK) ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวยเ์ป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมืองซ่ึงยงัคงเปิด ให้บริการจนถึง
ปัจจุบนั อีกทั้งยงัเต็มไปดว้ยแวดลอ้มของภูเขาและทะเลอนักวา้งใหญ่ และมีความโดดเด่น คือการเล่นสกีของที่น่ี 
แถมยงัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงการดูแสงเหนือ พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟยอร์ดและวิวภูเขา ที่รายลอ้มเมือง แบบสวยงาม
อีกดว้ย 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
พกัที่ QUALITY HOTEL GRAND NAVIK 4* หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วันที่ 4  นาร์วิค • สแตมซุนด์ • กิจกรรมจับปู • พิพิธภัณฑ์ไวกิง้ • สโวลแวร์ • MAGIC ICE BAR     

                                                                                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด ์(STAMSUND)  หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะ Vestvågøy   
น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพือ่ชม ทศันียภาพริมชายฝ่ัง และน าปู
ทะเลขึ้นมาเพือ่น าไปท าอาหาร ถือเป็นเจา้แรกในหมู่ เกาะลอฟโฟเทน ที่จดักิจกรรม CRAB SAFARI เพือ่ให้
นกัท่องเที่ยวได ้สนุกสนานเพลิดเพลิน   

 

 

 

  

 

 

 

 

 
เที่ยง              บริการอาหารกลางวนั พิเศษจากเนื้อ!!! เมนูปูยักษ์ ลิม้รสอาหารปรุงพิเศษปูยักษ์แบบสดๆ 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑไ์วก้ิง (LOFOTR 

VIKING MUSEUM) บริเวณหมู่เกาะลอฟ
โฟเทน มีการค้นพบว่า เป็นที่ตั้ งของ
ชุมชนชาวไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมี
พิพิธภัณฑ์ไวก้ิงจัดแสดงเร่ืองราวและ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาวไวก้ิง
ไ ว้ม า ก ม า ย  รู ป แบบพิพิ ธภัณฑ์ ถู ก
ออกแบบโดยใช้โครงเรือไวก้ิงโบราณ
และภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของ เคร่ืองใช้
และเร่ืองราวเก่ียวกับวิถี ชีวิตของชาว
ไวก้ิง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสโวลแวร์ (SVOLVAER) เมืองในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศนอร์เวย์
และถือวา่ เป็นเมืองหนา้ด่านบนเกาะโลโฟเตนที่มีช่ือเสียงเรืองทศันียภาพที่สวยงามยิง่ของประเทศนอร์เวยร์ะหว่าง
การเดินทางสู่เมือง สโวลแวร์ท่านจะไดช้มและสมัผสักบัธรรมชาติสองขา้งทางที่สวยงามมาก  

ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 
 

พิเศษหลงัจากรับประทานอาหารเยน็ น าท่านชม MAGIC ICE BAR พร้อมกบัเคร่ืองด่ืมสุดพิเศษ ON ICE GLASS ท่าน

ละ   1  แก้ว  (NON ALCOHOL) โดย

ส่ิงของภายในน้ีจดัท าขึ้นจากน ้ าแข็ง 

และได้มีการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED 

เพื่อ เพิ่มความงดงาม ท่านจะไดช้ม

สีสันผสมผสานกบัเสียงดนตรีสร้าง

บรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ซ่ึงจะ

ช่วยให้ ท่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศ

อันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่ง

น ้ าแขง็แห่งน้ีอยา่งแทจ้ริง  

พกัที่ THON HOTEL LOFOTEN 4* หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วันที่ 5 สโวลแวร์ • หมู่บ้าน Å • พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง • รีนน์ • หมู่บ้าน HAMNOY • หมู่บ้านนัสฟยอร์ด • สโวลแวร์ 

• ล่าแสงเหนือ                                                                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั หมู่บา้น Å  เป็นหมู่บา้นที่ไดข้ึ้นช่ือวา่สวยที่สุด 

บนหมู่เกาะ LOFOTEN อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึง

ถือว่าเป็นหมู่บา้นที่ไดรั้บความนิยม อยา่งมากจากนักท่องเที่ยว น า

ท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING 

VILLAGE  MUSEUM) ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ 

ชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวตัิ ความ

เป็นมายาวนานกวา่ 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมี สถานที่ต่างๆใหน้ัก

ท่องเทียวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน ้ ามันตับปลาคอด (COD 

LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอร่ี และร้านขายของที่ระลึก

ต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านคา้และโรงงานต่างๆ อาจปิดท าการเน่ืองจาก

วนัหยดุเทศกาลโดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมหมู่บา้น และเก็บภาพความประทบัใจตาม

อธัยาศยั 



 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองรีนน์ (REINE) อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับ  
ธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็นถนนเสน้หลกัสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่าน
ไดเ้ดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น HAMNOY แวะถ่ายภาพ
กบัมุมมหาชน ที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนไดดี้ที่สุดอีกจุดหน่ึงคือ ภาพหมู่บา้นชาวประมงสีแดง หน้าภูเขาสูง
ตระหง่าน ตดักบัพื้นน้าสีฟ้าจากน้าทะเล ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) เมือง
เล็กๆ ที่มีทศันียภาพอนัน่าสนใจ อีกแห่งหน่ึงในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีววิภูเขาสลบักบัแม่น ้ า และภาพสะทอ้นวิว 
เทือกเขาบนผืน อิสระให้ท่านเดินชม หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ที่ได้ช่ือว่าเป็น 
หมู่บา้นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยงัคงไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย ์หมู่บา้นแห่งน้ีมี
กระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยงัอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไวเ้ป็นอยา่งดี และไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น
เมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) อีกดว้ย ใหท้่านไดมี้เวลาเก็บภาพความ ประทบัใจ จนกระทัง่ไดเ้วลา
อนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองสโวลแวร์ (SVOLVAER)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน  
น าทา่น ออกล่าแสงเหนือ หรือปรากฎการ์ณออโรร่า NORTHERN LIGHT เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสง
เรืองรองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก เรียกวา่ แสงเหนือ 
พกัที่ THON HOTEL LOFOTEN 4* หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 6  สโวลแวร์ • ลุพสเตด • โบสถ์ซิดโพลิเนส • สนามบิน • ออสโล          

                    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลุพสเตด (LAUPSTAD) อีกหน่ึงเมืองน่ารัก แห่งเกาะโลโฟเตน เมืองเล็กๆชนบทที่ตั้งอยูใ่น
แอ่งฟยอร์ดที่สวยงาม ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติแสนสวยอีก แห่งที่ซ่อนอยูห่ลงัหุบเขาที่รายลอ้มสลบัซับซ้อน 
ใหท้่านไดถ่้ายภาพเทือกเขาที่สะทอ้นผวิน ้ าสวยงามยิง่ ไดเ้วลาน าท่าน ถ่ายภาพกบัโบสถซิ์ดโพลิเนส (SILDPOLINES 

CHURCH ) โบสถ์ที่สร้างบนโขดหินยืน่ไปในแม่น ้ านับเป็นอีกหน่ึงโบสถ์ที่มีความสวยงามกลมกลืนกบัธรรมชาติ
ของเมืองน้ี ให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับการเก็บภาพอีกหน่ึงเมืองแห่ง เกาะโลโฟเตน  จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ 
TJELDSUNDBRUA    

 



 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
              ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน EVENES AIRPORT   
15.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO)  โดยสายการบิน Norwegian Airlines เทีย่วบินที่  DY 367  
                           (หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรือ เที่ยวบินอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นกบัแต่ละวนั)  
17.25 น.             เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย ์เมืองสวยในเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของ ยโุรปเหนือ ที่มี

บรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยที่มีอยูม่ากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

พกัที่ QUALITY HOTEL 33 4* หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วันที่ 7 ออสโล • ชมเมือง • อุทยานฟรอกเนอร์ • พิพิธภณัฑ์ เรือไวกิง้โบราณ • ช้อปป้ิงคาร์ลโจฮันเกท 

                                                                                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เชา้  บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

น าท่านชมเมืองออสโล แวะถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) สถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วย 
ลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้ าออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (THE 

OSLO OPERA HOUSE) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณ ชายฝ่ังของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการ
ปรับผงัการจราจรของชายฝ่ังด้านตวัเมืองออสโล ผ่านชมพระบรมมหาราชวงั (ROYAL PALACE) และ AKERHUS 

FORTRESS สถานส าคญัประจ าเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (HOLMENKOLLEN SKI JUMP ARENA) น้ีตั้งสูงตระหง่านอยูบ่นยอด
เขา เป็นสถานที่จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชมอุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอนัแสดง
ถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิต และการด้ินรนต่อสู้ ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงัของกุสตาฟ วิเกอร์
แลนด ์โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”  กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิง่ใหญ่ และมีช่ือเสียงที่สุดซ่ึงท่านไม่ควรพลาด
ชมในหมู่ปฏิมากรรมทั้งหมด   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
                           น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เรือไวก้ิงโบราณ 

(VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดง เก่ียวกับ
เรือไวก้ิงที่สร้างจากไมใ้นยคุคริสตศ์ตวรรษที่ 
9  โดยขุดได้จากรอบๆ  ออสโลฟยอรด์  
นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือ ใน
ชีวติประจ าวนัที่มีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี   
จากนั้นอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจบริเวณ
ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) 
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่เลืองช่ือของเมืองออสโล
สินคา้ของฝาก ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 



 
 

คือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม สินคา้และของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกนัในประเทศน้ีจะมีราคา
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากนอร์เวยเ์ป็นประเทศทีมีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง 

 

ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน  
  พกัที่ QUALITY HOTEL 33 4* หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ัก ไปพกัเมืองใกล้เคยีงกรณติีดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วันที่ 8   ออสโล • สนามบิน                                           (เช้า/-/-) 
เชา้  บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ใหท้่านไดมี้เวลาท าการคืนภาษี (TAX REFUND) 
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG)  เที่ยวบินที่ TG 955 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันที่ 9  กรุงเทพฯ 

06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

********************* 

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 
และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

 มหัศจรรย์ นอร์เวย์ แสงเหนือ  9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบินไทย (TG) 

ก าหนดการเดินทาง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

ราคา เด็กอายุ  
2-11 ปีบริบูรณ์  
พักกับผู้ใหญ่  

1ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์  พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
 (เตียงเสริม) 
ท่านละ 

เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์  พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(ไม่มีเตียง) 
 ท่านละ 

พักเดี่ยว 

27 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63  
TG954 

/TG955 

SK 4406 /  
DY 367 

139,000.- 139,000.- 138,000.- 137,000.- 12,000.- 

7  - 15  ก.พ. 63 135,900.- 135,900.- 134,900.- 133,900.- 12,000.- 

6 – 14 ม.ีค. 63 135,900.- 135,900.- 134,900.- 133,900.- 12,000.- 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 
รายละเอียดเพิม่เติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG เพิม่เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าทีค่่ะ ** 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.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

✓ ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้ าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 



 
 

✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเที่ยวคนไทย 
✓ ค่าวซ่ีาเชงเกน้  กรณีมีวซ่ีาเชง้เกน้แลว้หกั 2,500 บาท  
✓ ทิปส าหรับคนขบัรถ 
✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ หกั ณ ที่จ่าย 3% 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร รวมทั้งทริป  9 วนั  27  ยโูร/ท่าน 
 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง 

การจองทวัร์ : 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ท  าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 50,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
30 วนัมิฉะนั้น ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 



 
 

กรณยีกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

• กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

• ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางที่ระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววซ่ีา ในกรณี
ที่ท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ที่ก  าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ที่อีกคร้ัง 

• หลงัการจองทวัร์และช าระค่ามดัจ า กรุณาแนบสแกน COPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วซ่ีา
ส่งกลบัมา เพือ่กรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 

• กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ไดรั้บการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุก
กรณี 

• กรณีท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผดิชอบทุกกร 

 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 

❖ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่
มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งช าระส่วนต่างของหอ้งพกัเด่ียวดว้ยตวัท่านเอง 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 



 
 

❖ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยโุรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานที่ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย  ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

  



 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตัว๋ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนัถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท  าให้ใบหน้าเปล่ียนไป ดังนั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  



 
 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท์ี่ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 



 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศนอร์เวย์) 
ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8 ) 

 
 

ในการยื่นวซ่ีาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวซ่ีาประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 
 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่ม

เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  

***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 

 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 
 

 

 
 

  

รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ  

(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือ เคร่ืองประดบั ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 
 

 

             กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
• Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
• Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 
 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 15 วนั ) ก่อนวนัยืน่     

 วซ่ีา   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

 

ส าคญัมาก !!! ห้ามท าการโอนเงนิเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการยื่นวซ่ีาเดด็ขาด 
 
 
 
 
 

***ในกรณทีี่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 
 

3. หลักฐานการเงนิ 
 



 
 

• กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 
 

-  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้
- เพือ่น ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

 
• กรณทีี่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้  

 
- ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ  
พร้อมเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์  เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
-    หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน   
รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 
-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดือนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย  เป็นภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

 

 

 
 

• เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่าย
ร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตนั 

• พนักงานทั่วไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต  าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวันลาและ
ประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 

4. หลักฐานการท างาน 
 



 
 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบนัที่ก  าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 
 
 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 
• สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
• ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 
     

 

• หากเด็กเดนิทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

• หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา  

• ในกรณทีี่เดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มวีีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดาหรือ

มารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วซ่ีา Schengen ที่ยงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินทีส่ามารถยนืยนัไดว้า่ไป

พร้อมกนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได ้

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

• กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว 

• กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา  พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูต
ดว้ย ทั้งสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



 
 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที่ตอ้งน าติดตวัมาในวนัที่ตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 
• สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ที่ก  าหนด         

• ระหวา่งพจิารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพจิารณาผล VISA ขึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทั

เป็นเพยีงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลค าร้องขอยืน่ วซ่ีา ประเทศนอร์เวย์   (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาประเทศนอร์เวย์ 

1.) ข้อมูลเกีย่วกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

 

       ช่ือและนามสกลุ   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยูปั่จจุบนั(ที่สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

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   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 

 

 

 

 

             



 
 

 2.1 ช่ือ-นามสกลุบุตร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนที่ 1 ช่ือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

      บุตรคนที่ 2 ช่ือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

บุตรคนที่ 3 ช่ือ    นามสกุล     

             วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

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

      พี,่ นอ้ง ที่ 1 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พี,่ นอ้ง ที่ 2 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พี,่ นอ้ง ที่ 3 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 



 
 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  

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

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

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต  าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท์ี่ท  างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที่ท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     **หมายเหตุ** วนัที่ออกวซ่ีา และวนัที่หมดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบที่หนา้เชงเกน้ที่ท่านเคยเดินทาง 
และ ในช่องวา่งที่ให้เติมประเทศ ใหใ้ส่โคด้ตวัยอ่ที่แสดงอยูใ่นหนา้วซ่ีาเชงเกน้นั้นๆ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกคา่ใชจ่้ายเอง               มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้              ระบุช่ือ   ความสมัพนัธ ์   

 


