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วนัแรก  กรุงเทพ ฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 

เคารเ์ตอร ์D สายการบินกาตารแ์อรเ์วย์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัท คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก ในเร่ืองเอกสารตา่ง ๆ การเช็กอิน และสมัภาระในการเดินทางใหก้บัทุกทา่น 

จากนั้นเชิญรอ ณ บริเวณหอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

อตัราค่าบริการ  (ผู้เดินทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน) 
วนัเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

7 ต.ค. – 15 ต.ค. 62 
89,900 15,000 

21 ต.ค. – 29 ต.ค. 62  

11 พ.ย. – 19 พ.ย. 62   
92,900 15,000 

2 ธ.ค. – 10 ธ.ค. 62 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัทีสอง QR837 สุวรรณภูมิ (BKK) โดฮา (DOH) 02:10 05:30 

วนัท่ีสอง QR175 โดฮา (DOH) ออสโลว (OSL) 07:35 13:15 

วนัท่ีสาม DY370 ออสโลว (OSL) ทรุมเซอ (TOS) 08:30 10:25 

วนัท่ีเจ็ด DY367 เอเวเนส (EVE) ออสโลว (OSL) 15:40 17:25 

วนัท่ีแปด QR176 ออสโลว (OSL) โดฮา (DOH) 16:10 23:40 

วนัท่ีเกา้ QR980 โดฮา (DOH) สุวรรณภูมิ (BKK) 01.55 12.55 



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัท่ีสอง กรุงเทพ ฯ  - โดฮา - ออสโล - สวนประติมากรรมวิเกลนัด์ - ช็อปป้ิงย่าน 

คารล์ โจฮนัส ์เกท 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 837 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบิน

ออสโล ประเทศนอร์เวย ์น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 2 ใบ รวมกนัแลว้สูงสุด

ไมเ่กิน 30 กิโลกรมั และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

 

 

 

 

 

 

 05.30 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง  

 07.35 น. ออก เ ดินทาง สู่  สนามบินออสโล ก รุงออสโล โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์                     

โดยเท่ียวบินท่ี QR175 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 13:15 น. ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย ์ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรับสมัภาระ และการ

ตรวจของศุลกากร น าคณะข้ึนรถโคช้ท่ีรอรบั (เวลาท่ีนอรเ์วยช์า้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง) 

  จากนั้นน าทา่นเท่ียว “กรุงออสโล” OSLO เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ในอดีตครั้งสมยัท่ี

นอร์เวยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้นนอร์เวย ์เคยยา้ยเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหน

http://bit.ly/2NMk5YE


 

จากกรุงทรอนไฮม ์เป็น กรุงเบอร์เกน้ จนกระทัง่มาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโออ่า่ อุดมไปดว้ย

ประวติัศาสตรย์อ้นหลงัถึง 900 ปี  และข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองท่ีมีคา่ครองชีพแพงท่ีสุดในโลก   

  ผา่นชม พระบรมมหาราชวงั ท าเนียบรัฐบาล อาคารรัฐสภา  เนชัน่แนลเธียเตอร์ ศาลาเทศบาล

เมืองเกา่ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมือง และอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายุกวา่ 100 ปีตา่ง ๆ และ

น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ โอเปร่าเฮา้ส ์แลนดม์าร์คส าคญัของกรุงออสโล เป็นศูนย ์วฒันธรรมท่ี

ใหญท่ี่สุดในนอร์เวย ์เป็นท่ีต ัง้ของคณะอุปรากรและบลัเลต่ร์ะดบัชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตท่ี

สรา้งจากกระจกและหินออ่นขนาดใหญส่ไตลโ์มเดิร์น มีดีไซน์อนัสะดุดตา ออกแบบใหดู้เหมือน

ธารน ้าแข็งยกัษ์โผลข้ึ่นมาจากน ้า และมีสะพานท่ีลาดเอียงสีขาวโพลน นับเป็นภาพท่ีงดงามอยา่ง

แทจ้ริง นักทอ่งเท่ียวสามารถเดินไปตามหลงัคาลาดเอียงของโอเปร่าเฮา้สแ์หง่ใหมข้ึ่นไปชมทิวทศัน์

ของกรุงออสโลจากหลงัคาของอาคารแหง่น้ีได ้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นน าทา่นเขา้ชม “สวนประติมากรรมวิเกลนัด”์ VIGELAND  SCULPTURE PARK ท่ี

ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสวนประติมากรรมท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก ตัง้อยูใ่นตวัเมืองหลวง ณ 

สวนสาธารณะฟรอกเนอร ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีต ัง้ของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของทา่นช่ือ 

"โมโนลิท " (สูง17เมตร) แกะจากสลกัหินแกรนิตเพียงแทง่เดียวใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปี     
 

    

 

  จากนั้นน าทา่นเดินชมบรรยากาศและถา่ยรูปดา้นหนา้ ศาลาว่าการ (TOWN HALL) แนวอารต์เดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ย น ้าพุ สวน และประติมากรรมเติมแตง่ใหดู้กลมกลืน ใกลก้นัเป็น THE NOBEL PEACE CENTER สถานท่ีๆ มีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท่ี้ไดร้บัรางวลัอนัทรงเกียรติ ถดัมาจะเป็นเขตทา่เรืออนัคึกคกั

ไ

ป

ด ้

วยผูค้นและนักทอ่งเท่ียว ยา่นเอเคอร ์บรูค (AKER BRYGGE) แหลง่กินด่ืมของชาวฮิบฮอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ท่ีพกั COMFORT HOTEL RUNWAY หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม ออสโล – ทรุมเซอ – มหาวิหารอารค์ติก – นัง่เคเบ้ิลคารส์ู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน  

  เชา้ บริการอาหารชุดจากโรงแรมท่ีพกั 

  06:15 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินออสโล เพ่ือท าการเช็คอินสูเ่มืองทรุมเซอ 

 08:30 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินทรุมเซอ โดย สายการบินนอรวิ์เจียน แอร ์เท่ียวบินท่ี DY370 

  (น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 2 ใบ รวมกนัแลว้สูงสุดไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และ

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

 10:25 น. เดินทางถึง “เมืองทรุมเซอ” TROMSO เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวยอ์ยูใ่นเขตมณฑล

ทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวยแ์ละทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทัง้ยงัเป็น

เมืองใหญท่ี่สุด ในเขตอารค์ติกเซอรเ์คิล ARCTIC CIRCLE อีกดว้ย  

11:30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นชมยา่นใจกลางเมือง ใหท้า่นไดช่ื้นชม

ความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหลา่อาคารบา้นไมเ้กา่แกท่ี่

ถูกแตง่แตม้ดว้ยสีสนัสดใสฉูดฉาด น าทา่นเท่ียวชมบริเวณ ทา่เรือ ซ่ึงติดกบัถนนคนเดิน ซ่ึงมี

ทศันียภาพท่ีสวยงามตลอดจนมีรา้นคา้ รา้นกาแฟ และรา้นขายของพ้ืนเมืองท่ีระลึกตา่ง ๆ มากมาย 

อิสระใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ “มหาวิหาร

ทรอมโซ” TROMSO CATHEDRAL มหาวิหารไมท่ี้ต ัง้อยูใ่นยา่นใจกลางเมือง ท่ีไดร้บัการยอมรบั

วา่มีความเกา่แกท่ี่สุด และยงัเป็นหน่ึงในโบสถไ์มท่ี้ใหญท่ี่สุดของนอร์เวย ์โดยมหาวิหารสรา้งข้ึน

ในชว่งปี 1861 ในแบบสไตลโ์กธิคท่ีมีความงดงามมากแห่งหน่ึง ชม “มหาวิหารอารค์ติก” 

ARCTIC CATHEDRAL    มหาวิหารท่ีสรา้งข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่สรา้งข้ึนในปี 

1965 อีกทัง้ยงัมีโครงสรา้งโดดเดน่ซ่ึงไดร้ับแรงบนัดาลใจ ในการสรา้งมากจากสภาพภูมิทศัน์ใน

แบบภาคเหนือของนอร์เวย ์มหาวิหารอาร์คติกยงัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแหง่หน่ึงของ

เมืองทรอมโซ โดยมหาวิหารน้ีสรา้งข้ึนในปี 1965 น าทา่นเดินเท่ียวชมเมืองท่ีน่ารัก ไดเ้วลาอนั

สมควรน าทา่นเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือท าการเช็คอิน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 18:00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  จากนั้นน าทา่นสมัผสักบัประสบการณก์าร “นัง่เคเบ้ิลคาร”์ สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ยอดเขา         

ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองทรอมโซไดอ้ยา่งชดัเจน   อิสระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความงาม

เมืองทรอมโซจากมุมสูง หากโชคดีจะไดเ้ห็นแสงเหนือท่ีงดงาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไมเ่อ้ืออ านวยตอ่การข้ึน

กระเชา้สูย่อดเขา โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ) 

 22:00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลบัเขา้สูท่ี่พกั 

 ท่ีพกั THON HOTEL POLAR หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี ทรุมเซอ – นัง่รถลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์ – นาร์วิค – กระเช้าข้ึนสู่ยอดเขา 

NARVIKFJELLET  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม  

 09:00 น. น าทา่นเดินทางสู่ INGA REINDEER 

FARM AND SAMI CULTURE เท่ียว



 

ชมธรรมชาติในฟาร์ม วิถีชีวิต การด ารงชีวิตดว้ยการเล้ียงสตัวต์ามธรรมชาติของชนเผา่ซามิ ชน

เผา่โบราณ ท่ีสามารถใชชี้วิตอยูไ่ดใ้นเขตข ัว้โลกเหนือ ท าความรูจ้กักบัสตัวเ์ล้ียงในฟาร์มของชาว

เผา่ซามิ ไดแ้กก่วางเรนเดียร ์น าทา่นป้อนอาหารกวางเรนเดียรด์ว้ยมือของทา่นเองและถา่ยภาพเป็น

ท่ีระลึก 

  ส าหรบัโปรแกรมเดินทางเดือน พฤศจิกายนเป็นตน้ไป น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมท่ี่ทา่น

จะตอ้งประทบัใ   จไม่รู ้ลืมดว้ยการ “นัง่รถลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์” REINDEER-

SLEEDDING ยานพาหนะของซานตาครอส เพ่ือไปยงัหมูบ่า้นชาวซามิ SAMI VILLAGE ชาว

พ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเมืองทรอมโซ ระหวา่งทางไกดท์อ้งถ่ินท่ีเป็นชาวซามิจะบอกเลา่เก่ียวกบั

ประวติัและการตัง้ถ่ินฐานของชา  วซามิในเขตแลปแลนด ์Lapland เม่ือเดินทางถึง ทา่นจะได ้

สมัผสัวิถีชีวิตของชาว  ซามิ โดยตอ้นรับทา่นอยา่งอบอุน่เขา้สูก่ระโจมของชาวซามิ บริการทา่น

ดว้ยซุปรอ้นๆ ท่ีเรียกวา่ BIDUS ท าจากเน้ือสตัว ์มนัรรั่งและแครอท ใชส้ าหรับในการแตง่งาน             

เสริฟพรอ้มกบัขนมปัง และพรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวซามิ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กลางวนั บริการกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองนารวิ์ค (NARVIK) (ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ช ัว่โมง) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วยท่ี์แวดลอ้มดว้ยภูเขาและทะเลอนักวา้งใหญ ่มี

ช่ือเสียงในเร่ืองของพ้ืนท่ีการเลน่สกีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณโ์ดยสามารถดึงดูดนักทอ่งเท่ียวไดเ้ป็น   

อยา่งมากในชว่งฤดูหนาว อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดูแสงเหนือ พรอ้มกบัแนวชายรั่งฟ

ยอร์ดและวิวภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองอยา่งสวยงาม อีกทัง้ยงัเป็นเมือง  ท่ีพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู ่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสอีกดว้ย  “ข้ึนกระเช้าสู่ยอดเขา 

NARVIKFJELLET”  ทา่นจะสามารถชมวิวเมืองนาร์วิคจากมุมสูง เป็นประสบการณ์อนัน่า

ประทบัใจ อิสระใหท้า่นถา่ยรูปและภาพบรรยากาศเป็นท่ีระลึก จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไมเ่อ้ืออ านวยตอ่การข้ึน

กระเชา้สูย่อดเขา โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั THON HOTEL NAVIK หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ นารวิ์ค – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – สโวลแวร ์– เฮนนิงวาสร ์– เลคเนส  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดินทางสู่ “สโวลแวร”์ SVOLVAER (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ                   

3.30 ช ั่ว โมง ) ซ่ึ งต ั้งอ ยู ่ใน เขต “หมู่ เกาะลอฟโฟเทน” LOFOTEN ISLANDS                                     

เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย ์เป็นหมูบ่า้นของชาวประมงท่ีผูค้นส่วนใหญย่งัคงพ่ึงพา           

การหาปลาในชว่งฤดูหนาว และท าปลาตากแหง้สง่ออกท่ีมีช่ือเสียง โดง่ดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณ์ท่ี

ส าคญัของหมูเ่กาะแห่งน้ีก็คือ กระทอ่มสีแดงแบบดัง้เดิมของชาวประมง ท่ี   กลายเป็นสีสนัริม

ชายรั่ง ท่ีไมว่า่ใครไดม้าเยือนก็ตอ้งถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าหรับ

การดูแสงเหนือท่ีโรแมนติกท่ีสุดแหง่หน่ึงของนอร์เวย ์เน่ืองจากความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีถูก

เสกสรา้งมาอยา่งพิถีพิถนั  มีผืนน ้าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหงา่น แทรกแซมดว้ย

หมูบ่า้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับวา่เป็นเมืองสวยทา่มกลางธรรมชาติท่ีดูคลา้ยเมืองใน

จินตนาการมากกวา่ความจริง  

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่าน เ ดินทา ง สู่  “เฮน นิ งวาสร์” 

HENNINGSVAER (ระยะทาง25 

กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  30 นาที) 

เป็นเมืองท่าและหมู่บา้นชาวประมงท่ี

ปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยาก

คึกคกั เป็นอีกเมืองยอดนิยมท่ีนักทอ่งเท่ียวตา่งพากนัมาแวะเวียน ซ่ึงจุดเดน่ของเมืองน้ีคือบา้น



 

ชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตัง้อยูริ่มทะเล มีอา่วจอดเรือประมงเรียงรายอยูม่ากมาย เป็นภาพท่ี

สวยงามตดักบัวิวภูเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะในชว่งฤดูหนาว ถือเป็นภาพท่ีสวยงามไมน่อ้ย ใหท้า่นได ้

เดินเลน่และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ “เมืองเลคเนส” 

LEKNES (ระยะทาง  55 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเล็ก ๆ น่ารักอีกเมืองบนเขต

หมูเ่กาะลอฟโฟเทน น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑไ์วก้ิง LOFOTR VIKING MUSEUM ซ่ึงจดัแสดง

ศิลปะวฒันธรรมและความเป็นอยูข่องชาวไวก้ิงในอดีตท่ียา้ยถ่ินฐานมาปักหลงั ณ ผืนแผน่ดิน

นอรเ์วยใ์นปัจจุบนั ทา่นจะไดช้มขา้วของเคร่ืองใช ้ตลอดจนการแตง่กายของชาวไวก้ิงในอดีต  

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ท่ีพกั SCANDIC LEKNES หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก เลคเนส – รีนน์ – นัดสฟ์ยอรด์ – สะพานแฮมนอยด ์– พิพิธภณัฑห์มู่บา้นชาวประมง –

สโวลแวร ์  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดินทางไปยงั หมู่บา้น Å (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) 

เป็นหมูบ่า้นท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุดบนหมูเ่กาะ LOFOTEN  อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั 

E10 ซ่ึงถือวา่เป็นหมูบ่า้นท่ีไดร้บัความนิยมอยา่งมากจากนักทอ่งเท่ียว  



 

น าทา่นเขา้ชม “พิพิธภณัฑห์มู่บา้นชาวประมง” NORWEGIAN FISHING VILLAGE   

MUSEUM ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผ ัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงท่ีอาศัยอยู ่บนหมู่                       

เกาะลอฟโฟเทน ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 250 ปี ในหมูบ่า้นแหง่น้ียงัมีสถานท่ีตา่ง ๆ ให ้

นักทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ชม อาทิ โรงงานผลิตน ้ามนัตบัปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), รา้น

ขายเบเกอร่ี และรา้นขายของท่ีระลึกตา่ง ๆ (หมายเหตุ : รา้นคา้และโรงงานตา่ง ๆ อาจปิดท าการ

เน่ืองจากวนัหยุดเทศกาล โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้) ใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมหมูบ่า้น และเก็บ

ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ “รีนน์” REINE 

(ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ                   15 นาที ) อีก

หน่ึงเมืองสวยอันข้ึนช่ือของหมู่เกาะ 

LOFOTEN น าทา่นเดินเลน่ชมเมือง และ

เก็บภาพความประทับใจ ไฮไลท์ของ

หมูบ่า้น REINE ก็คือ  ความสวยงามท่ี

โดดเดน่นั่นเอง ถึงแมว้า่หมูเ่กาะโลโฟเทนจะมีหมูบ่า้นตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก แต ่REINE ก็ยงัไดช่ื้อ

วา่เป็นหมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสุดในนอร์เวย  ์มาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั ความสวยงามของท่ีน่ีเร่ิมตน้จาก

ภูมิประเทศท่ีลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาและฟยอร์ด สถาปัตยกรรมบา้นไมช้าวประมงท่ีสรา้งข้ึนในรูป  

แบบเดียวกนั ดูน่ารักและเป็นระเบียบ ทาสีสนัสดใสตดักบัสีฟ้าครามของน ้าทะเล บรรยากาศสงบ

เงียบเป็นสว่นตวั เน่ืองจากจ านวนประชากรของหมูบ่า้น REINE มีเพียงประมาณ 300 คนเทา่นั้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่ “นัดสฟ์ยอรด์” NUSFJORD (ระยะทาง 37 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประม  าณ 1 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมืองเล็กๆ น่ารักๆ แหง่เกาะลอฟโฟเทน ทา่นจะไดส้มัผสักบั

ทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแมน่ ้า และทะเลสาบท่ีสะทอ้นภาพเทือกเขาบนผืนน ้า ระหวา่ง



 

ทางแวะบนัทึกภาพ ณ จุดถา่ยภาพบริเวณ สะพานแฮมนอยด ์HAMNOY BRIDGE VIEW 

POINT ท่ีซ่ึงนักทอ่งเท่ียวสามารถบนัทึกภาพอนังดงามของหมูบ่า้นชาวประมงท่ีปรากฏอยูใ่น

โปสการ์ดเกาะลอฟโฟเทน ซ่ึงสามารถพบเห็นไดบ้อ่ยตามรา้นขายของท่ีระลึกตา่ง  ๆ ไดจ้ากบน

สะพานแหง่น้ี  

 

 

 

 

  

  

  น าทา่นเท่ียวชม หมู่บา้นชาวประมงนสัฟยอรด์ (Nusfjord Fisherman Village) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็น

หมูบ่า้นชาวประมงท่ีเกา่แกท่ี่สุดท่ียงัไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งดีย่ิงอีกแหง่ของ นอร์เวย  ์หมูบ่า้นแหง่

น้ีมีการรังสรรคห์มูบ่า้นหลากสีสนั ทัง้แดง เหลือง เขียว และยงัคงอนุรักษ์บา้นเมืองเกา่ไว ้อยา่งดี

ย่ิง อิสระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั หรือจะนั่งเลน่ จิบกาแฟ ช่ืนชมกบัธรรมชาติของเมืองน้ี 

นอกจากน้ีเมืองนัสฟยอร์ดยงัไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย  

 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ “สโวล

แวร”์ SVOLVARE (ระยะทาง 92 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) ระหวา่งทางน าทา่น

ชมและถ่ายรูปดา้นหน้า “โบสถ์โว่ก ันน์” 

Vågan หรือ ท่ีรูจ้กักนัในช่ือ LOFOTEN 

CATHEDRAL โบสถไ์มเ้กา่แกห่ลงัใหญป่ระจ า

เมือง VAGAN ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้น KABELVAG เป็นโบสถไ์มสี้เหลืองสรา้งข้ึนใน  สไตลไ์มก้างเขน

ในปี ค.ศ.1898 โดยสถาปนิก Carl J. Bergstrøm ภายในโบสถมี์ท่ีนั่งประมาณ 1, 200 คน จึงท า

ใหเ้ป็นอาคารไมท่ี้ใหญท่ี่สุดในภาคเหนือของนอรเ์วย ์ถูกสรา้งข้ึนเพ่ือรองรับชาวประมงทุกคนท่ีมาท่ี 



 

KABELVAG  ในชว่งฤดูกาลประมง ภายในโบสถมี์อุปกรณเ์กา่แกช้ิ่น อาทิ โคมไฟระยา้ และแทน่

บูชาจากศตวรรษท่ี 17 เรือของคริสตจกัรมีอายุประมาณปี ค. ศ. 1850 

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ท่ีพกั THON HOTEL SVOLVARE หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ด สโวลแวร ์– ลุพสเตด - เอเวเนส – สนามบิน – กรุงออสโล  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดินทางสู่ “เมืองลุพสเตด” LAUPSTAD (ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) อีกหน่ึงเมืองน่ารักแหง่หมูเ่กาะลอฟโฟเทน เมืองเล็ก ๆ ชนบทท่ีตัง้อยูใ่นแอง่ฟ

ยอร์ดท่ีสวยงาม ทา่นจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติแสนสวยอีกแห่งท่ีซอ่นอยูห่ลงัหุบเขาท่ีรายลอ้ม

สลับซับซอ้น ใหท้่านไดถ้่ายภาพเทือกเขาท่ี

สะทอ้นผิวน ้าสวยงามย่ิง น าท่านถ่ายภาพกบั 

โบสถ์ซิด   โพลิเนส SILDPOLINE 

CHURCH โบสถท่ี์สรา้งบนโขดหินย่ืนไปใน

แม่น ้า นับเป็นอีกหน่ึงโบสถท่ี์มีความสวยงาม

กลมกลืนกบัธรรมชาติของเมืองน้ี ใหท้า่นไดเ้ต็ม

อ่ิมกบัการเก็บภาพอีกหน่ึงเมืองแห่งเกาะโลโฟ

เตน จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเอเวเนส (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.20 ช ัว่โมง) 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 13:00 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเอเวเนส  เพ่ือท าการเช็คอินสูก่รุงออสโล 

 15:40 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินออสโล โดย สายการบินนอรวิ์เจียน แอร ์เท่ียวบินท่ี DY367 

  (น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 2 ใบ รวมกนัแลว้สูงสุดไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และ

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 



 

 17:25 น. ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงประเทศนอรเ์วย ์น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคารเพ่ือรบัประทานอาหารค ่า 

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ท่ีพกั QUALITY HOTEL 33  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปด ออสโล – โดฮา    

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 09.30 น าทา่นช็อปป้ิงยา่น “ช็อปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส ์เกท” KARL JOHANS GATE สีสนัแหง่การ 

ชอ้ปป้ิงบนถนนท่ีเป็นเหมือนหน่ึงในแลนดม์าร์กของเมืองซ่ึงดูหรูหรามาก นักทอ่งเท่ียวคอ่นขา้ง

เยอะเพราะมีแตสิ่นคา้น่าชอ้ปมากมายตัง้แตแ่บรนดเ์นมจนถึงสินคา้ทอ้งถ่ินไมมี่แบรนด  ์โดยเฉพาะ

แบรนด ์“H&M” ท่ีมีตน้ ก าเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋าเป้สะพานจากสวีเดนแบรนด ์

“Fjallraven” หรือท่ีเราคุน้ในช่ือ “Kanken“ ก็มีแบบใหเ้ลือกมากมาย หรือแบรนดเ์นม อาทิ หลุย ์

วิคตอง , ชาแนล ฯลฯ อิสระใหท้า่นเพลิดเพลินกบัการช็อปป้ิง เลือกซ้ือของท่ีระลึก เก็บภาพตาม

อธัยาศยั หรือจะนั่งเลน่ชิลล์ๆ  จิบกาแฟ ช่ืนชมกบัธรรมชาติของเมือง  

 

 

  

 

 

 
 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินออสโล เพ่ือท าการเช็คอินไฟลท์ QR176  

16.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 176 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินออสโล จนถึงสนามบิน

สุวรรณภูมิ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 2 ใบ รวมกนัแลว้สูงสุดไมเ่กิน 30 

กิโลกรมั และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

 23.40 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัท่ีเกา้ โดฮา - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
 

 07.35 น. ออกเ ดินทางกลับ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ก รุง เทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์                     

เท่ียวบินท่ี QR980 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

 12.55 น.  น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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



 

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือ

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 
 

 
 



 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัแบบหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการท่ีระบุ  

 คา่ท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ใน

กรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยั

ตา่งๆ  

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี)  

 คา่รถปรบัอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 



 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (กรณีกรุป๊ส่วนตวั) 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยราคาเสนอค านวณ ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2562 (ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการแกไ้ขปรบัเปล่ียนราคาหากมีการปรบัเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้(สูงสุดทา่นละไมเ่กิน 2 ใบ น ้าหนักรวมไมเ่กิน 30 

กิโลกรมั และกระเป๋าสมัภาระถือข้ึนเคร่ืองสูงสุด 7 กิโลกรมั) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับเปล่ียนราคา

หากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยก

กระเป๋า 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

 คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 20 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป 

 คา่ทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 900 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าค่าทวัรท่์านละ 30,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง  

(หลงัจองภายใน 24 ช ัว่โมง)  

2. ยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดส าหรบัคา่ทวัร ์กอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง 

ใหท้า่นติดตอ่ เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

5. ในการจองคิวย่ืนวีซา่ไมส่ามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือน

คิวทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการเล่ือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยูก่บัศูนยร์บัย่ืน) 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 



 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัท   

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่ท่ีพกั และคา่ตัว๋เคร่ืองบิน  เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 25 ทา่น ซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

ตา่ง ๆ 

 บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัรา

คา่น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ (นอรเ์วย)์ 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ  

ณ ศูนยร์บัค ารอ้งย่ืนวีซ่า ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย  

(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรด

สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

    ( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 

1.  หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ต

เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 

เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส  

พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 18 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา 

     - หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนัก ับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดัพรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)     

      - กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ร่ายใดเป็นผู ้

มีอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็น

ภาษาองักฤษ)     

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทั ท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้น

จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหน้า

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- กรณีท่ีเป็นเจ ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง ท่ีค ัดไวไ้ม่เกิน 3 เดือน                           

พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ , จดหมายช้ีแจงเกษียณอายุภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุช ัน้ปีท่ีศึกษา 

เป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นแมค่า้ ท าธุรกิจสว่นตวั ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานการเงิน  



 

    6.1 กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง STATEMENT บญัชีออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน 

รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการรากหรือถอนกอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไมเ่กิน 30 

วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ , หนังสือรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกด                

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร) 

    6.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ตอ้งท า BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออก

จากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร)ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี 

(บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออก

คา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลว่งหนา้ 

โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ตอ้งท าหนังสือรบัรองค่าใชจ่้ายท่ีมีการ

ช้ีแจงความสมัพนัธอี์กหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีรากประจ า** 

7.  กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ต ัวจริง) เท่านั้น                            

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

8.  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค า

รอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอ

ความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ี

ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอ

รบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน

นามของบริษทัฯ  

10.  เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

11.  การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการ

ข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

ในการจองคิวย่ืนวีซา่ไมส่ามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวทา่น

จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการเล่ือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยูก่บัศูนยร์บัย่ืน) 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซา่เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น และทางบริษทัไมมี่นโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 



 

แบบฟอรม์ยืน่วีซ่าประเทศเชงเกน้ (นอรเ์วย)์ 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………......... 

นามสกุล[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….... 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………….... 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..... 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั……………………………………………….……........... 

ท่ีอยูป่ัจจุบนัท่ีสามารถติดตอ่ได ้ 

.................................................................................................................. ........................................................... 

...................................................................................................... .............. รหสัไปรษณีย.์.................................... 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………....... 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู ่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………….................................…………………................... 

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท างานหรือสถานศึกษา........................................................................................................ ............................ 

...................................................................................................... ....รหสัไปรษณีย.์........................................ ....... 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................. ........................................ 

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน..................................................................................... 

รายไดต้อ่เดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน.............. ............................... 

แหลง่ท่ีมา................................................................................................................... ............................................ 

สถานภาพ  โสด   แตง่งาน  แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)  หมา้ย  หยา่ 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา................................................................................................................ ................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................................ 

จ านวนพ่ีนอ้ง......................................................................  

1...................................................................................... 2..... ........................................................................... 

3...................................................................................... 4.................................... ............................................ 

 

ช่ือ-นามสกุล  คูส่มรส ........................................................................................................................................ 

วนัเกิด คูส่มรส........................................................................................... ............................................................. 

จงัหวดัท่ีเกิดของคูส่มรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส.................................. ............................ 



 

วนัท่ีจดทะเบียน..............................................................วนัท่ีหยา่............................................................................. 

จ านวนบุตร......................................................................  

1.................................................. .................................... 2................................................................................ 

3...................................................................................... 4.................................... ............................................ 

 

วีซา่เชงเกน้ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี.............................................. ............................... 

 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

ไมเ่คย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)................................................................................................ ..................... 

 

ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)...................................................................................................... ...................... 

 

ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซา่เอง      

มีผูอ่ื้นออกให ้ โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................................................................................ 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมมี่สว่นเกี่ ยวขอ้งใดๆ 

ทัง้ส้ินทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


