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วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เวย์ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D
Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

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

กรุ งออสโล •ทรอมโซ • เคเบิลคาร์ ส่ ู ยอด เขาสโตรสไตเนิน • มหาวิหารอาร์ คติก • SOMMAROY
 (-/กลางวัน/เย็น)

ล่าแสงเหนือ
00.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งออสโล ( OSLO ) เที่ยวบินที่ TG 954 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**

06.50 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบนิ อ อสโล เมื องหลวงประเทศนอร์ เ วย์ นาท่ า นตรวจพาสปอร์ ต และ รั บ กระเป๋ าเดิ นทางที่

10.00 น.

สนามบิ น นิ ก าร์ เ ดอร์ ม อน (Gardermoen

airport)

(

6 . .

5

.

จากนั้น น าท่ า นต่ อ เครื่ อ งเพื่ อ เดิ น ทางสู่ เมื อ งทรอมโซ
31 . .
)

ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบินที่ SK 4414
(หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรื อ เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับแต่ละวัน)
** สาหรับพีเรียด 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. 63 เทีย่ วบินภายใน ออสโล - ทรอมโซ เปลีย่ นไฟล์ทเป็ น SK 4414
โดยจะออกจากออสโล เวลา 10.00น. บินถึงทรอมโซ เวลา 11.55 น.**
** พีเรียดทีไ่ ฟล์ ทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมท่องเที่ยวจะยังเทีย่ วครบคงเดิม
ทางทัวร์ จะสลับโปรแกรมท่องเทีย่ วตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟล์ทบินเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ ว
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11.55 น.

เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงตั้งอยูท่ างตอนเหนือของประเทศ นอร์ เวย์
เป็ นเมืองเล็กๆที่มีความเจริ ญ ด้วยภูมิทศั น์อนั สวยงาม มีทะเลเป็ นฉากหน้าและภูเขาเป็ นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยว
ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอีกทังยังเป็ นประตูสู่ข้ วั โลกเหนือและศูนย์กลางการสารวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านนั่งเคเบิลคาร์ ส่ ู ยอด เขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็ นยอดเขาสู งที่มีจดุชมวิวที่
สามารถมองเห็ น เมื อ ง ทรอมโซและบริ เ วณใกล้เ คี ย งที่ มี
ลักษณะเป็ นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ าซึ่ งเกิดจาก การ
กัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ าแข็ง กลายเป็ นฟยอร์ ดอยูโ่ ดยรอบ ให้ท่าน
ได้เ ก็ บ ภาพความประทับ ใจของเมื อ งทรอมโซจากมุ ม สู ง
จากนั้ นนาท่ าน ชมย่ านใจกลางเมื อง ให้ท่านได้ชื่นชมความ
งดงามของสถาปั ต ยกรรมที่ เ ป็ นมรดกทาง วัฒ นธรรม
โดยเฉพาะเหล่ าอาคารบ้านไม้เก่ าแก่ ทีถูกแต่งแต้มด้วยสี สัน
สดใสฉู ดฉาด นาท่ า นถ่ า ยรู ป บริ เวณด้ า นนอก มหาวิหาร
อาร์ คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารทีสร้างขึ้นในรู ปแบบ สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965
อีกทังยังมีโครงสร้ างโดดเด่ น ซึ งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้ างมากจากสภาพภู มิทศั น์ในแบบ ภาคเหนื อของ
นอร์ เวย์ มหาวิหารอาร์ คติกยังเป็ นสถานทีท่องเทียวที่มี ชื่อเสี ยงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซอีกด้วย
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จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมือง SOMMAROY เป็ นหมู่บา้ นชาวประมงเก่าในเขตตะวันตกของเทศบาลTromsøใน
เขต Troms ประเทศนอร์ เวย์ ตั้งอยูป่ ระมาณ 36 กิโลเมตรทางตะวันตกของเมืองTromsøและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยม

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านออกไปชมแสงเหนือหรื อปรากฎการ์ ณออโรร่ า Northern Light เป็ นปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติทมี่ ีแสง
เรื องรองบนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก เรื ยกว่า แสงเหนือ

ทีพ่ กั

SUMMEROY ARCITC RESORT หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว
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วันทีส่ าม

SOMMAROY • ทรอมโซ • HUSKY FARM • นาร์ วคิ
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ เพื่อนาท่านทากิ จกรรมผจญภัยที่น่าตื่นเต้นกับสุ นขั ลากเลื่อนที่ HUSKY FARM
หรื อ HUSKY SAFARI ตั้งอยูใ่ นภูมิทศั น์หุบเขาอาร์ กติก ที่ให้บรรยากาศสดชื่ นและสวยงาม ทาให้ฮสั กี้ฟาร์ ม แห่ ง
นี้ มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ รู้จกั อย่างมากในการมาทากิ จกรรมสุ นัขลากเลื่ อน อีกทั้งสุ นัขฮัสกี้ เป็ นสุ นัขเมืองหนาวที่
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ร่ าเริ ง รักการวิง่ เล่น จึง ใช้สุนขั ฮัสกี้เป็ นสุ นขั ลากเลื่อนเพื่อให้ท่านได้หาประสบการณ์ทากิจกรรมกันอีกทั้งยังเป็ น
การให้สุนขั ออก กาลังกายอีกด้วย

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น บุปเฟ่ ต์

จากนั้น

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองนาร์ วิค (NARVIK) ทางตอนเหนื อของประเทศนอร์ เวย์เป็ นเมืองที่ พระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทาเหมืองแร่ ของเมื องซึ่ งยังคงเปิ ด ให้บริ การจนถึ ง
ปั จจุบนั อีกทั้งยังเต็มไปด้วยแวดล้อมของภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ และมีความโดดเด่น คือการเล่นสกี ของที่นี่
แถมยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงการดู แสงเหนื อ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ ดและวิวภูเขา ที่ รายล้อมเมือง แบบสวยงาม
อีกด้วย

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ทีพ่ กั

QUALITY HOTEL GRAND NAVIK หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
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วันทีส่ ี่

นาร์ วคิ • สแตมซุ นด์ • กิจกรรมจับปู • พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ • สโวลแวร์ • Magic Ice Bar
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุ นด์ (STAMSUND) หมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy
นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่กิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรื อยางออกไปเพื่อชม ทัศนียภาพริ มชายฝั่ง และนาปู
ทะเลขึ้นมาเพือ่ นาไปทาอาหาร ถือเป็ นเจ้าแรกในหมู่ เกาะลอฟโฟเทน ที่จดั กิจกรรม CRAB SAFARI เพือ่ ให้
นักท่องเที่ยวได้ สนุกสนานเพลิดเพลิน
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน พิเศษจากเนื้อ!!! เมนูปูยกั ษ์ ลิม้ รสอาหารปรุ งพิเศษปูยกั ษ์ แบบสดๆ
นาท่านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริ เวณหมู่เกาะลอฟโฟเตน มีการค้นพบ
ว่าเป็ นที่ต้ งั ของชุ มชนชาวไวกิ้ งในอดี ตบนเกาะ
จึ ง มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ วกิ้ ง ที่ แ สดงเรื่ องราวและ
หลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ข องชาว ไวกิ้ ง ไว้
มากมาย ซึ่ งรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดย
ใช้โครงเรื อไวกิ้งโบราณและภายในได้จ ดั แสดง
ข้าวของ เครื่ องใช้และเรื่ องราวเกี่ ย วกับวิถี ชีวิต
ของชาวไวกิ้ ง จากนั้ น นาท่ า นสู่ เมื อ งสโวลแวร์
(SVOLVAER)

เมื อ งในเขตนอร์ ด แลนด์

(Nordland) ของประเทศนอร์ เวย์และถื อว่า เป็ นเมื องหน้าด่ านบนเกาะโลโฟเตนที่ มี ชื่อเสี ยงเรื องทัศ นี ยภาพที่
สวยงามยิง่ ของประเทศนอร์ เวย์ระหว่างการเดินทางสู่ เมือง สโวลแวร์ ท่านจะได้ชมและสัมผัสกับธรรมชาติสองข้าง
ทางที่สวยงามมาก
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม
พิ เ ศษหลั ง จากรั บ ประทานอาหารเย็ น น าท่ า นชม
Magic Ice Bar พร้ อมกับเครื่ องดื่มสุ ดพิเศษ On Ice
Glass ท่ านละ 1 แก้ ว (Non Alcohol) โดยสิ่ งของ
ภายในนี้ จดั ท าขึ้ นจากน้ า แข็ง และได้มี ก ารติ ดตั้ง ที่ มี
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แสงไฟ LED เพื่อ เพิ่มความงดงาม ท่านจะได้ชมสี สันผสมผสานกับเสี ยงดนตรี สร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ซึ่ ง
จะช่วยให้ ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ าแข็งแห่งนี้อย่างแท้จริ ง
ทีพ่ กั

THON HOTEL LOFOTEN หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีห่ ้ า

สโวลแวร์ • หมู่บ้าน Å • พิพธิ ภัณฑ์ หมู่บ้านชาวประมง • เมืองรีนน์ • หมู่บ้าน HAMNOY
หมู่บ้านนัสฟยอร์ ด • สโวลแวร์ • ล่าแสงเหนือ

เช้ า

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Å เป็ นหมู่บา้ นที่ได้ข้ ึนชื่ อว่าสวยที่สุด
บนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของถนนสายหลัก E10 ซึ่ ง
ถื อว่าเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับความนิ ยม อย่างมากจากนักท่องเที่ยว นา
ท่ า น ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห มู่ บ้ า น ช า ว ป ร ะ ม ง ( NORWEGIAN
FISHING VILLAGE MUSEUM) ซึ งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ของ ชาวประมงทีอาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มี
ประวัติ ความเป็ นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่ บ ้า นแห่ ง นี้ ยัง มี
สถานที่ต่างๆให้นักท่องเทียวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิ ตน้ ามันตับ
ปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้าน
ขายของที่ระลึ กต่างๆ(หมายเหตุ : ร้ านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิ ด
ทาการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บา้ น และเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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นาท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์
(REINE) ซึ่ งอยู่ท างตอนใต้
ของเกาะ ระหว่างสองข้างทาง
ท่ า น จ ะ ไ ด้ เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ
ธรรมชาติอนั สวยงาม แปลกตา
ไปตามถนนสาย E10 ซึ่ งเป็ น
ถนนเส้ นหลักสายเดี ยวของหมู่
เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้ เดิ น
เล่นชมเมือง และถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้าน HAMNOY แวะถ่ายภาพกับ
อีกมุมมหาชนทีถ่ายทอดความเป็ นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ ง คือภาพหมู่บา้ น ชาวประมงสี แดง หน้าภูเขาสู ง
ตระหง่าน ตัดกับพื้นน้าสี ฟ้าจากน้าทะเล ได้เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ ด (NUSFJORD) เมือง
เล็กๆทีมีทศั นียภาพอันน่าสนใจ อีกแห่ งหนึ งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ทีมีวิว ภูเขาสลับกับแม่นา และภาพสะท้อนวิว
เทือกเขาบนผืนนา อิสระให้ ท่านเดินชม หมู่ บ้ า น นั ส ฟ ย อ ร์ ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ที
ได้ ชือว่ าเป็ น หมู่บ้านชาวประมงทีเก่ าแก่ ทสี ุ ดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยียมอีกแห่ งของนอร์ เวย์ หมู่บา้ น
แห่ง นี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสี เหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุ รักษ์บา้ นเมืองเก่าไว้เป็ นอย่างดี และได้รับการยกย่อง
ให้เป็ นเมื องมรดกโลกจากองค์ก ารยูเนสโก้ (UNESCO) อี ก ด้วย ให้ท่ า นได้มี เวลาเก็ บภาพความ ประทับ ใจ

จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสโวลแวร์ (SVOLVAER)
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ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านออกไปชมแสงเหนือหรื อปรากฎการ์ ณออโรร่ า Northern Light เป็ นปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติทมี่ ีแสง
เรื องรองบนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน โดยมกัจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก เรื ยกว่า แสงเหนือ

ทีพ่ กั

THON HOTEL LOFOTEN หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่หก

สโวลแวร์ • ลุพสเตด • โบสถ์ ซิดโพลิเนส • สนามบิน • ออสโล
 (เช้า/ กลางวัน/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ลุ พ ส เ ต ด
(LAUPSTAD)

อี ก หนึ่ งเมื อ งน่ า รั ก แห่ ง

เกาะโลโฟเตน เมื อ งเล็ ก ๆชนบทที่ ต้ งั อยู่ใ น
แอ่ ง ฟยอร์ ด ที่ ส วยงาม ท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ
ธรรมชาติแสนสวยอีก แห่ งที่ซ่อนอยู่หลังหุ บ
เขาที่รายล้อมสลับซับซ้อน ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
เทื อกเขาที่ ส ะท้อนผิวน้ า สวยงามยิ่ง ได้เวลา
นาท่ านถ่ ายภาพกับโบสถ์ ซิดโพลิเนส (SILDPOLINES CHURCH ) โบสถ์ที่สร้ างบนโขดหิ นยื่นไปในแม่น้ า
นับเป็ นอีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติของเมืองนี้ ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพอีกหนึ่ ง
เมืองแห่ง เกาะโลโฟเตน จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ TJELDSUNDBRUA
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

15.40 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน Evenes Airport ออกเดินทางสู่ กรุ งออสโล (OSLO) โดยสายการบิน
Norwegian Airlines เที่ยวบินที่ DY367
(หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรื อ เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับแต่ละวัน)

17.25 น.

เดินทางถึง กรุ งออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์ เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ ดของ ยุโรปเหนือ ที่

มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยูม่ ากมาย
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เย็น
ทีพ่ กั

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย
QUALITY HOTEL 33 หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด

ออสโล •ชมเมือง • อุทยานฟรอกเนอร์ • พิพธิ ภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ • ช้ อปปิ้ งคาร์ ลโจฮันเกท

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านชมเมืองออสโล แวะถ่ ายรู ปกับ ศาลาว่ าการเมือง ออสโล (OSLO CITY HALL) เป็ นสถาปัตยกรรมที่
สวยงามด้วย ลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้ า ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) อีกทั้งโรงละคร
แห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุ งบริ เวณ ชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็ นพื้นที่ที่มี
ประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโลผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL
PALACE) และ AKERHUS FORTRESS สถานสาคัญประจาเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะ
แก่การแวะชมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก นาท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น ( HOLMENKOLLEN SKI JUMP
ARENA) นี้ต้ งั สู งตระหง่านอยูบ่ นยอดเขา เป็ นสถานที่จดั การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวในปี 1952
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นาท่านเข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรื อสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอัน
แสดงถึงความเป็ นอยูส่ ภาพชีวติ และการดิ้นรนต่อสู ้ ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่ อดังของกุสตาฟ
วิเกอร์ แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิ น “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยงิ่ ใหญ่ และมีชื่อเสี ยงที่สุดซึ่ งท่านไม่ควร
พลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดง เกี่ยวกับเรื อไวกิ้งที่สร้างจากไม้ในยุค
คริ ส ตศ์ต วรรษที่ 9 โดยขุด ได้ จ ากรอบๆ
ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ ยัง จั ด แสดง
เกี่ยวกับเครื่ องมือ ในชี วิตประจาวันที่มีอายุ
เก่ าแก่กว่า 1,000 ปี จากนั้น อิสระให้ ท่าน
ช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจบริ เวณย่ านคาร์ ลโจฮันเกท
(KARL JOHANS GATE) เป็ นแหล่งช้อป
ปิ้ งที่ เ ลื อ งชื่ อ ของเมื อ งออสโลสิ น ค้า ของ
ฝาก ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว คื อ
เครื่ องครัว พวงกุญแจเป็ นต้น แต่อย่างไรก็ ตาม สิ นค้าและของ
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ที่ระลึ กต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้ จะมีราคาค่อนข้างสู ง เนื องจากนอร์ เวย์เป็ นประเทศทีมีค่าครองชี พสู งที่สุดใน
โลกประเทศหนึ่ง

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

ทีพ่ กั

QUALITY HOTEL 33 หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีแ่ ปด

ออสโล • สนามบิน

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

 (เช้า/-/-)

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อให้ท่านได้มีเวลาทาการคืนภาษี (Vat Refund)
13.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
**บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

วันทีเ่ ก้า

สุ วรรณภูมิ • กรุงเทพฯ

06.20 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ

 (-/-/-)
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ นอร์ เวย์ แสงเหนือ 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
เด็กอายุ 2-11 ปี

เริ่มเดินทาง

เดินทางกลับถึง

27 ธ.ค. 62

4 ม.ค. 63

7 ก.พ. 63

15 ก.พ. 63

6 มี.ค. 63

14 มี.ค. 63

เทีย่ วบิน

TG954 / TG955
SK 4406 / DY 367

ผู้ใหญ่

พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
(เตียงเสริม)

พักเดีย่ ว

139,000.-

138,000.-

12,000.-

135,900.-

134,900.-

12,000.-

135,900.-

134,900.-

12,000.-

** คณะเดินทางจานวน 25 ท่านต่อกรุ๊ ป**
รายละเอียดเพิม่ เติม
ชั้นธุรกิจ TG เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุ ณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ในกรณี ลูกค้ามีตวั๋ แล้ว TG หักออก

ราคา
90,000 – 120,000

22,000
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อัตราค่าบริ การรวม










ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป สายการบินไทย Thai Airway(TG)
ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิ น 23 กก.กระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้ หากสายการบินมีการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องของน้ าหนักกระเป๋ า การสะสมไมล์ หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสายบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
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 ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน
 ทิปสาหรับคนขับรถ ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 50,000 USD / เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ ม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริ การไม่รวม





ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ , ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิ ดจากความล่ าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถู ก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริ ป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นงั่
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์ เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณี ยกเลิก
3.1 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณี เจ็บป่ วย
4.1 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทาง
ได้ตามความเป็ นจริ ง
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5.กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ ควรเผือ่ เวลาจองทัวร์ อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี ที่ท่าน
ทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุ ณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยืน่ วีซ่าส่ งกลับมา เพื่อกรอก
ข้อมูลขอคิวในการยืน่ วีซ่า
8. กรณี ท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ
ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณี ท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่ งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมี ความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
 กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในภู มิภาคที่มีอุณหภู มิต่ า จะมี บริ การเครื่ องปรั บอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
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 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้)
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซึ่ งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ทัวร์ )
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อย
แล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณี มี “คดีความ” ที่ไม่อนุ ญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ วา่ ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที่ชดั เจน สิ่ งนี้อยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
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 กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านอร์ เวย์
เอกสารประกอบการยื่นคาร้ องขอวีซ่า ประกอบด้ วย
1. รู ปถ่ ายสี 2 ใบ ขนาดกว้าง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตรพื้นหลังสี ขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน กรุ ณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้
ชัดเจน และมองเห็นหู ท้ งั สองข้าง ห้ามสวมแว่นหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่ คอนแทคเลนส์
2. หนังสื อเดินทาง (ต้องมีอายุการใช้งานเดินทางไปและกลับเหลือไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน
และมีหน้าว่าง 2 หน้าสาหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์ )
2.1 หนังสื อเดินทางเล่มก่อนหน้าเล่มปั จจุบนั
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
4.สาเนาการเปลี่ยนชื่ อ สกุล (ถ้ามี)
5.สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ สาเนาใบสาคัญหย่า **เป็ นข้อมูลที่จาเป็ นในการกรอกแบบฟอร์ มขอวีซ่า**
6. จดหมายรับรองการทางาน
6.1 สาหรับเจ้ าของกิจการ (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ที่ผยู ้ นื่ ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ให้คดั หนังสื อรับรองจดทะเบียนบริ ษทั หรื อจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิ ชย์
6.2 สาหรับพนักงานบริษัท (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน)
หนังสื อรับรองการทางานภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) ระบุ ชื่ อ นามสกุล ตามพาสปอร์ ต ตาแหน่ง วันเริ่ มทางาน วันที่
ได้รับอนุมตั ิให้ลา (ให้ใช้”TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตในการยืน่ )
6.3 สาหรับนักเรียนและนักศึกษา (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน)
ต้องขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมบัตรนักเรี ยน หรื อ บัตรนักศึกษาด้วย
เอกสารต้ องระบุเป็ นภาษาอังกฤษ
7. หลักฐานทางการเงินใช้ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย
7.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
7.2 Bank Certificate
หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัครต้ องขอกับธนาคาร ชื่ อและนามสกุล ต้ องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้ องตรงตาม
กับพาสปอร์ ต และต้ องขอกับธนาคารไม่ เกิน 15 วันจากวันที่ยื่นวีซ่า
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หมายเหตุ : ผูส้ มัครควรเลือกบัญชีที่มีเงินฝากไม่ต่ากว่า 100,000 บาท**
*** กรณี ที่มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผูส้ นับสนุนดังนี้
- หนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผูส้ นับสนุนและชื่อผูเ้ ดินทางชัดเจน
- สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
- จดหมายภาษาอังกฤษพร้อมลงชื่อและลายเซ็น ที่ระบุเนื้ อหาว่ารับรองค่าใช้จ่ายให้ผเู ้ ดินทาง
- เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบเกิด
** ในกรณี ที่ เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรื อ มารดา จาเป็ นที่จะต้องมีหนังสื อยินยอมที่ออกจากอาเภอ พร้อม
แปล ภาษาอังกฤษ หรื อ ถ้าเดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรื อมารดา มีวซี ่าอยูแ่ ล้วสามารถที่จะแสดงหน้าสาเนาหนังสื อเดินทางของบิดา
หรื อมารดา พร้อมกับ สาเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยงั มีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตัว๋ เครื่ องบินที่สามารถยืนยันได้วา่ ไปพร้อม
กันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสื อยินยอมได้***

เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าประมาณ 15วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ อาจช้าหรื อเร็ วกว่ากาหนด
ขึ้นอยูก่ บั สถานทูต ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

*** หมายเหตุ ***

- ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดาเนินการของทัวร์

**** การพิจารณาผลVISA ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้ น
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ VISA
ไม่ผา่ นทุกกรณี ****
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แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศนอร์ เวย์
1.) ข้ อมูลเกีย่ วกับหนังสื อเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.) ข้ อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :

โสด

สมรสโดยจดทะเบียนสมรส

สมรสไม่ได้จดทะเบียน

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็ นจริ ง
บุตรคนที่ 1 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

บุตรคนที่ 2 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

บุตรคนที่ 3 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

หย่า

หม้าย
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2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็ นจริ ง
พี่, น้อง ที่ 1 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

พี่, น้อง ที่ 2 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

พี่, น้อง ที่ 3 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

3.) ข้ อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชี พ, หรื อถ้ ากาลังศึกษาอยู่ ให้ ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่ องว่าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปั จจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์ โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์ โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________

BT-SNV05_TG

4.) ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่ างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี **หมายเหตุ** วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวซี ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
และ ในช่องว่างที่ให้เติมประเทศ ให้ใส่ โค้ดตัวย่อที่แสดงอยูใ่ นหน้าวีซ่าเชงเก้นนั้นๆ
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ไม่เคยมีวซี ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุ ดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด ___________________
5.) ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ระบุชื่อ
ความสัมพันธ์
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