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10 วนั นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 

 

 
 

บินสู่ออสโล….. โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส 

13-22 ก.ค. 2562 
 เร่ิมต้น…. 144,900 บาท  

 (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว ….บินภายใน 3 เที่ยว ไม่เหน่ือย)  

 

ออสโล –  เกาะโลโฟเตน – เลกเนส – พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ – สโวลแวร์ – นัสด์ฟยอร์ด – รีนน์ – 
แฮมนอยด์ – ทรอนด์เฮม – คริสเตยีนซุนด์ – แอตแลนติกโร้ด – ออลซุินด์ 
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10 วนั นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 
(เส้นทางแสนโรแมนติก แห่งประเทศนอร์เวย์) 

 

13 ก.ค. 2562  กรุงเทพ – ออสโล 
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

14 ก.ค. 2562  ออสโล  
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1409 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล 

07.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบิออสโล (OSL)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.45 ช.ม.) 
10.30 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย ์

น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านชมเมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย นครหลวงท่ีถูกสถาปนาข้ึนไดไ้ม่นาน แต่เบ้ืองหลงัแห่ง

ความศิวิลยัน้ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงักว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจดัเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของ
จกัรพรรดิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ น าท่านผา่นชมและแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกวา่ 100 ปี ท่ีเรียงรายอยู่
รอบเมืองออสโล อาทิ ท าเนียบรัฐบาล เนชัน่แนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองออสโล น าท่านถ่ายรูปพระราชวงัหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) พระราชวงัแบบนีโอ
คลาสสิก สร้างข้ึนในปี 1848 และเปิดใหบ้ริการน าเท่ียวชมพระราชวงัแก่สาธารณชนในช่วงฤดูร้อน บริเวณจตุัรัส
ดา้นหนา้ของพระราชวงัมีอนุสาวรียข์องกษตัริยค์าร์ล โจฮาน ซ่ึงเป็นกษตัริยข์องสวีเดนและนอร์เวยใ์นปี 1818 ถึง 
1844 ยนืเด่นเป็นสัญลกัษณ์ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ ท่ีรู้จกัในนาม Vigeland Sculpture Park สถานท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะ 
ประติมากรรมและการแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคนดว้ยสัมฤทธ์ิ ผลงานของ 'กุสตาฟ 
วคิเกอร์แลนด'์ ปฏิมากรช่ือดงัไดแ้สดงถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวิตมนุษย ์โดยไดรั้บอนุญาตให้น าผลงานมาจดั
แสดงอยา่งถาวรในอุทยานแห่งน้ีน าท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกบัสถาปัตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate 
ประตูร้ัวเหล็กซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซ่ึงเต็มไปดว้ยรูปป้ันสัมฤทธ์ิ 58 
ช้ินดว้ยกนั, The Fountain รูปป้ันมนุษยแ์ละตน้ไม ้จ านวน 20 ตน้ ซ่ึงแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คนสูง 17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผูบ้ริสุทธ์ิ เปรียบประหน่ึงเป็น
บนัไดเวียนท่ีมนุษยต่์างปีนป่ายซ่ึงกนัและกนั เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The Wheel of Life วงลอ้แห่งชีวิต
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความไม่มีท่ีส้ินสุด การเวียนว่ายตายเกิดของวฏัจกัรมนุษย  ์ อิสระให้ท่านเก็บภาพผลงาน
ศิลปะ อนัเล่ืองช่ือภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอธัยาศยั   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Clarion Hotel and Congress Oslo Airport**** หรือเทยีบเท่า  
 

 
 

15 ก.ค. 2562  ออสโล – เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อเชคอิน 
08.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินเอฟเนส โดยเท่ียวบิน..... 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบินเอฟเนส แห่งเกาะโลโฟเตน 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ (Svolvaer) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) เมืองใน

เขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศนอร์เวยแ์ละเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในเกาะโลโฟเตน เกาะท่ีมีช่ือเสียงเร่ือง
ทศันียภาพท่ีสวยงามยิ่งของประเทศนอร์เวย ์ระหว่างการเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ท่านจะได้ชมและสัมผสักบั
ธรรมชาติสองขา้งทางท่ีสวยงามและแปลกตายิง่แห่งเกาะโลโฟเตน อีกทั้งโลโฟเตนยงัไดช่ื้อวา่เป็นเกาะท่ีสามารถ
ชมแสงเหนือและถ่ายภาพไดส้วยงามอีกแห่ง อนัเป็นผลจากการท่ีมีเทือกเขาลอ้มรอบและมีหมู่บา้นชาวประมงริม
หาดเป็นช่วงๆ ช่วงฤดูร้อนบนเกาะโลโฟเตนไดช่ื้อวา่ “สวรรคบ์นดิน” ของนกัท่องเท่ียว และในช่วงหนา้หนาวท่ี
มีหิมะปกคลุมก็ไดช่ื้อวา่เป็น เกาะท่ีสวยงามไม่แพห้นา้ร้อนเช่นกนั  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลุพสเตด (Laupstad) ระยะทาง 21 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที อีกหน่ึงเมืองน่ารัก
แห่งเกาะโลโฟเตน เมืองเล็กๆชนบทท่ีตั้งอยูใ่นแอ่งฟยอร์ดท่ีสวยงาม ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติแสนสวยอีก
แห่งท่ีซ่อนอยูห่ลงัหุบเขาท่ีรายลอ้มสลบัซับซ้อน ให้ท่านไดถ่้ายภาพเทือกเขาท่ีสะทอ้นผิวน ้ าสวยงามยิ่ง ไดเ้วลา
น าท่านถ่ายภาพกบัโบสถ์ซิดโพลิเนส (Sildpolines Church) โบสถ์ท่ีสร้างบนโขดหินยื่นไปในแม่น ้ า นบัเป็นอีก
หน่ึงโบสถท่ี์มีความสวยงามกลมกลืนกบัธรรมชาติของเมืองน้ี ให้ท่านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการเก็บภาพอีกหน่ึงเมืองแห่ง
เกาะโลโฟเตน สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่เมืองสโลเวอร์ น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สงคราม (War Museum) ซ่ึง
ภายในจดัแสดงเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายและ อุปกรณ์ทางการทหารในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายในมีการจดั
แสดงประวติัและขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และผลพวงท่ีตามมา ให้ท่านได้มีโอกาสยอ้น
ประวติัศาสตร์การเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผ่านทางขา้ของเคร่ืองใช้ต่างๆท่ีมีการจดัเก็บและจดัแสดงภายใน
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ไดเ้วลาอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและชมเมืองสโลเวอร์ตามอธัยาศยั   

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Scandic Svolvaer Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

16 ก.ค. 2562  เกาะโลโฟเตน – เลคเนส – พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ – รีนน์ – นัดส์ฟยอร์ด – แฮมนอยด์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเลคเนส (Leknes) เมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองบนเกาะโลโฟเตน น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไวก้ิง 
(Viking Museum) ซ่ึงจดัแสดงศิลปวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวก้ิงในอดีตท่ียา้ยถ่ินฐานมาปักหลงั ณ 
ผนืแผน่ดินนอร์เวยใ์นปัจจุบนั ท่านจะไดช้มขา้วของเคร่ืองใช ้ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวก้ิงในอดีต  
 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองนดัส์ฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหน่ึงเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งเกาะโลโฟเตน ท่านจะไดส้ัมผสักบั
ทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่น ้า และ ทะเลสาบท่ีสะทอ้นภาพเทือกเขาบนผนืน ้า ระหวา่งการเดินทางสู่เมือง
นสัฟยอร์ด น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นชาวประมง (Fisherman Village) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ท่ียงัได้รับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดียิ่งอีกแห่งของนอรเวย ์หมู่บา้นแห่งน้ีมีการรังสรรค์หมู่บา้นหลากสีสัน ทั้งแดง 
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เหลือง เขียว และยงัคงอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไวอ้ยา่งดียิง่ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั หรือจะนัง่เล่นชิลล์ๆ 
จิบกาแฟ ช่ืนชมกบัธรรมชาติของเมืองน้ีนอกจากน้ี เมืองนดัส์ฟยอร์ดยงัไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้
เป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองรีนน์ (Reine) (ระยะทาง 41 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้น
แฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้นชาวประมงท่ีปรากฏอยูใ่นโปสการ์ดโลโฟเตน ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถพบเห็นได้
บ่อยตามร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้นชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลงันบัเป็น
อีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นแฮมนอยด์ตามอธัยาศยั ได้
เวลาน าท่านสู่เมืองรีนน์ น าท่านเท่ียวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆอีกแห่งท่ีมีมนตเ์สน่ห์ทางธรรมชาติอนัสวยงาม
แห่งเกาะโลโฟเตน (ช่วงกลางคืนสามารถรอชมปรกฏการณ์ทางธรรมชาติ .... แสงเหนือ... ซ่ึงจะช่วงหนา้หนาวจะ
เป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดในการชมแสงเหนือ) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   Eliassen Rorbuer Hotelฝ Reine Rorbuer Hotel  หรือเทยีบเท่า 
หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่กัในหมู่เมืองรีนน์ หลายแห่งเป็นโรงแรมในลกัษณะบ้านพกัตากอากาศ แบบหมู่บ้านชาวประมง  

ดังน้ันในบ้าน 1 หลงัจะมี 2 ห้องนอนและใช้ห้องน า้เดียวกัน 
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17 ก.ค. 2562  รีนน์ – โบโด  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือมอสคิเนส (Moskenes) เพื่อนัง่เรือเฟอร์ร่ีสู่เมืองโบโด 
07.00 น. เรือเฟอร์ร่ีออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมอสคิเนส มุ่งหนา้สู่เมืองโบโด 
 ให้ท่านไดอิ้สระเต็มท่ีกบัการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ดแห่งนอร์เวยใ์นระหวา่งการล่องเรือสู่เมือง
 โบโด ฟยอร์ดแห่งเกาะโลโฟเตน เรียกไดว้า่เป็นเมืองฟยอร์ดท่ีสวยงามไม่แพ ้ฟยอร์ดแห่งแผน่ดินใหญ่ของนอร์เวย ์
 หากโชคดีท่านอาจไดเ้ห็นปลาโลมาวา่ยน ้าเล่นตามเรือเฟอร์ร่ีก็เป็นได ้
10.45 น. เรือเฟอร์ร่ีจอดเทียบท่า ณ เมืองโบโด  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเท่ียวชมเมืองโบโด (Bodo) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียว อีกทั้งยงัเป็นเมืองอยูท่างตอน
เหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ใน
ภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ น าท่านเข้าชมมหาวิหารประจ าเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo 
Domkirke) สร้างข้ึนในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารท่ีค่อนขา้งมีความทนัสมยั และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองโบโด 
โดยส่ิงท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดก็คงจะเป็นหอระฆงัท่ีมีความสูงถึง 36 เมตร และการประดบัประดาหนา้ต่างท่ีสวยงาม 
อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเท่ียวภายในเมืองโบโด จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์การบินแห่งนอร์เวย ์
(Norwegian Aviation Museum) ซ่ึงจดัแสดงวิวฒันาการทางการบินและเคร่ืองบินรุ่นต่างๆท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
การบินของประเทศนอร์เวย ์

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Scandic Havet Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 
18 ก.ค. 2562  ทรอนด์เฮม  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน 
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินโบโด สู่สนามบินทรอนดเ์ฮม โดยเท่ียวบิน ….. 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินทรอนดเ์ฮม  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองสวยอีกแห่งของประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ยุค
ไวก้ิง ตั้งอยูท่างตอนกลางของประเทศนอร์เวย ์บา้นเรือนสองฝ่ังสร้างข้ึนในแบบนอร์วีเจียนท่ีเน้นสีสันโดดเด่น
สวยงาม สร้างข้ึนเรียงรายสองฝ่ังริมแม่น ้าไนเดลวา (Nidelva) นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีสวยงามไม่แพเ้มืองเบอร์เกน้ 
น าท่านเท่ียวชมความน่ารักและความสวยงามของเมืองน้ี น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์นิดาโรส (Nidaros 
Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถเ์ก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดแห่งเมืองน้ี อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมือง
น้ีตามอธัยาศยั น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง (Baklandet old bridge) 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Scandic Bakklandet Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

19 ก.ค. 2562  ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – มอนเด 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะไดช้มความสวยงามของถนนเรียบทะเล

หรือท่ีรู้จกัในนามแอตแลนติกโร้ด (Atlantic Ocean Road) มีความยาวทั้งส้ิน 8.3 กิโลเมตรสร้างทอดยาวไปตาม
เกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย ์ บนเส้นทางท่ีสูงชนัสลบัคดเค้ียว และมีจุด Storseisundet  คือจุดท่ีสูงและสวยท่ีสุด 
เป็นสะพานท่ีมีเส้นโค้งอย่างน่าท่ึงและสวยงาม ซ่ึงใช้เทคนิคในการออกแบบและการก่อสร้างสะพานท่ีน่า
ประทบัใจมาก ใหท้่านไดช่ื้นชมความสวยงามของเส้นทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ท่ีไดช่ื้อเป็นเส้นทางท่ีสวยท่ีสุด 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

EHC-TK-10D-NR –LF 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมอลเด (Molde) ผา่นเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเต็มรูปแบบ ซ่ึงมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อ
เช่ือมการเดินทางระหวา่งเมืองคริสเตียนซุนดแ์ละเมืองมอลเด ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของ
เส้นทางท่ีเรียกไดว้า่สวยติดอนัดบั สถานท่ีไม่ควรพลาดหากมาเยอืนนอร์เวย ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Scandic Seilet Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

20 ก.ค. 2562  มอนเด – ออลซุินด์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ (Aalesund) เมืองท่ีไดช่ื้อว่า เป็นเหมือนประตูสู่การชมฟยอร์ดอนัสวยงามของ
นอร์เวย ์และยงัโดดเด่นดว้ยบา้นเรือนสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว สีสันสดใส โดยบา้นเรือนส่วน
ใหญ่ในเมืองน้ีสร้างข้ึนใหม่ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 หลงัไดรั้บความเสียหายจากเหตุเพลิงไหมค้ร้ังใหญ่ ระหวา่ง
การเดินทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพ ฟยอร์ดและขุนเขา ตลอดการเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ นบัเป็นอีก
หน่ึงทศันียภาพและความสวยงามตามธรรมชาติท่ีไดรั้งสรรคข้ึ์นในประเทศนอร์เวย ์ 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองออลิซุนด์ เมืองแห่งบา้นเรือนอนัมีสีสันสดใสในศิลปะแบบอาร์ตนูโว น าท่านเดินทางชม 
Brosudet หรือท่าเรือเก่าแก่ ซ่ึงเป็งหน่ึงในท่าเรือท่ีอดีตเคยเป็นท่ีขนส่งปลาคอตตากแห้งท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองออลิซุนด ์และเดินเล่นภายในเมืองสวยอีกแห่งของนอร์เวย ์

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินออลิซุนด์ 
18.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินออลิซุนดสู่์ สนามบินออสโล 
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Clarion Hotel and Congress Oslo Airport**** หรือเทยีบเท่า  
 

21 ก.ค. 2562  ออสโล – ช้อปป้ิง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือโบราณไวก้ิง (Viking Ships Museum) จดัแสดงเรือไวก้ิงโบราณในแต่ละยุคสมยั ซ่ึง
ไดข้ดุคน้พบตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 9 ในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัจดัแสดงความเป็นมา และ วถีิชีวติของชาวไวก้ิงโบราณ
ซ่ึงเรือโบราณท่ีน ามาจดัแสดงมีอายกุวา่พนัปี ตั้งตระหง่านกลางหอ้งโถงขนาดใหญ่ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนคาร์ส โจฮนั (Karl Johans) ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมืองออสโล มีร้านคา้ต่างๆ ท่ีสร้างมา
ไม่ต ่ากว่า 100 ปี บนถนนเส้นน้ียงัเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER 
อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการซ้ือของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ 
สวนสาธารณะท่ีมีการจดัวางผงัเมืองไดส้วยงาม 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล 
17.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK1754 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
22.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีตามอธัยาศยั 
 
 

วนัทีสิ่บ      กรุงเทพมหานคร 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 
ราคาทัวร์ 144,900 บาท : 13-22 ก.ค. 2562 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2562 13-22 ก.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 144,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 21,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 139,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) สอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TK) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-OSL-BKK (TK) หกัค่าใชจ่้าย (ตัว๋ผูใ้หญ่) 22,000 
                                   ไม่รวมวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (เน่ืองจากมีเท่ียวบินภายใน 3 เท่ียวบิน) 
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวนอร์เวย ์(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK / SK/ DY  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท ท่านตอ้งไปสแกนลายน้ิวมือ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น  
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
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- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

10 วนั นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 
(เส้นทางแสนโรแมนติก แห่งประเทศนอร์เวย์) 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

 

ราคาทัวร์ 144,900 บาท   13-22 ก.ค. 2562 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์............................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 


