
 

 

รหัสทัวร 1900098 
ทัวรนอรเวย 7 วัน 4 คืน (TG) 
ลองเรือชมซองฟยอรด   น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา    
ประติมากรรมวิกเกอรแลนด   ชอปปم�งยานคารล โจอันเกน   
 

 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
21.00 น.  คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ช้ัน 4 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ออสโล (นอรเวย) – เมืองกอล - ฟลัม –  
ลองเรือชมซองฟยอรด – กูดวาเกน – ฟลัม  

00.20 น.  บินลัดฟ�าออกเดินทางสู ประเทศนอรเวย  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 954 

06.50 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอรเวย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับ
สัมภาระและผานศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองกอล (GOL) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองแหงปากประตูสูดินแดน
แถบฟยอรดและสกีรีสอรทยอดนิยม และยังเปนเมืองท่ียังคงรักษาจารีตวัฒนธรรม 
รูปลักษณด้ังเดิมของหมูบานของชนชาวนอรสในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองฟลัม (FLAM) ใหทานสัมผัสประสบการณลองเรือชมความงาม
ของซองฟยอรด (SOGNEFJORD) มุงหนาสู เมืองกูดวานเกน (GUDVANGEN) ซ่ึงฟ
ยอรดน้ีนอกจากจะไดรับการจัดอันดับเปนมรดกโลกแลว ยังไดรับการขนานนามวาเปนฟ
ยอรดท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) 
ชวงท่ีไดรับการยกยองวาสวยท่ีสุดคือ NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภู
ผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ําตกนับรอยสาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหัศจรรย
ของธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเม่ือหลายลานปกอน 
ในโลกน้ีมีไมก่ีประเทศท่ีมีฟยอรด แตฟยอรดท่ีไดช่ือวาสวยท่ีสุดในโลกคือฟยอรดใน
ประเทศนอรเวย ซ่ึงชองฟยอรดแหงน้ีไดช่ือวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน / นําทานกลับสู 
เมืองฟลัม (FLAM) 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 ฟลัม – น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา – ไมดาล – วอส – เบอรเกน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน น่ังรถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมสบานา (FLAMSBANA) เสนทางรถไฟสายโร
แมนติกท่ีมีช่ือเสียงของนอรเวย ชมวิวแสนสวยระหวางทางทานจะไดช่ืนชมกับธรรมชาติ 
อันสวยงาม ทานจะไดชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ําตกสูง Kjosfossen ท่ี
สวยงาม ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกน้ีจะนําทานลอดอุโมงค
ระหวางทางซึ่งมีถึง 20 แหง และ 18 แหงน้ีไดใชแรงงานคนขุดลวนๆ จนกระท่ังถึงสถานี
เมืองไมรดาล ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของเสนทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา โดย สถานี
ไมรดาล (MYRDAL) แหงน้ีอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 867 เมตร / นําทาน
เปล่ียนขบวนรถไฟเพื่อเดินทางสู เมืองวอส (VOSS) อีกเมืองสกีรีสอรทแสนสวยของ
ประเทศนอรเวยเมืองนารักริมทะเลสาบท่ีซ่ึงลนเกลารัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทับเม่ือ
คราวเสด็จประพาสยุโรปในป 1907 ซ่ึงมีลายพระหัตถของรัชกาลท่ี 5 พรอมท้ังลายเซ็น
ของคณะผูตามเสด็จในคร้ังน้ัน ใสกรอบแสดงไวท่ีล็อบบ้ีช้ัน 2 ของโรงแรม 
FLEISCHER’S HOTEL VOSS รถโคชรอรับท่ีเมืองวอส 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน (BERGEN) (ประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองหลวงแหง
ศิลปวัฒนธรรม เมืองใหญอันดับ 2 ของนอรเวยออกไปทางชายฝم�งตะวันตกเฉียงใตและ
เมืองหลวงเกาแกแหงฟยรดของประเทศนอรเวยอีกท้ังยังเปนเมืองมรดกโลก โดยไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกดวย และเคยเปนเมืองหลวงของ
ประเทศในป ค.ศ. 1217 กอนจะยายไปยังกรุงออสโลในป ค.ศ. 1299 / นําทานเท่ียวชม
เมืองเบอรเกนเมืองในฝนท่ีแสนนารัก เปนเมืองทาท่ีสําคัญของนอรเวยมาต้ังแตศตวรรษ
ท่ี 13 เมืองน้ีลอมรอบดวยยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร ชมอาคารไม
หนาอาว Bryggen ซ่ึงไดรับการอนุรักษจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก และ



 

 

ปจจุบันไดรับการรักษาสภาพไวไดอยางดีย่ิง 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม THON HOTEL BRISTOL BERGEN หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 เบอรเกน – เกียโล – ออสโล – ชมเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
นําทานเดินทางสู เมืองเกียโล (GEILO)  (ประมาณ 3.30 ช.ม.)  หน่ึงในเมืองสกีรีสอร
ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอรดนอรเวยท่ีต้ังอยูบนเขาทามกลางความสดใสของ
ธรรมชาติ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานกลับสู กรุงออสโล (OSLO) (ประมาณ 3.30 ช.ม.) นครหลวงแหงราชอาณาจักร
นอรเวย นครหลวงแสนสวยริมชายฝم�งทะเลออสโลฟยอรดท่ีมีบรรยากาศงดงามดวยเกาะ
เล็กเกาะนอยท่ีมีอยูมากมาย สรางทัศนียภาพท่ีงดงามเกินบรรยาย / นําทานผานชม
ทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตยกรรมเกาแกอายุกวา 100 ป อาทิ 
National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเกาซ่ึงเปนสัญลักษณของ
เมือง ยาน เอเคอรบรูค Aker Brygge และท่ีต้ังของศาลาวาการ City Hall แนวอารต
เดคโค สถาปตยกรรมท่ีดูทันสมัย ประดับไปดวยน้ําพุ สวนและประติมากรรมเติมแตงให
ดูกลมกลืน ใกลกันเปน The Nobel Peace Centre สถานท่ีท่ีมีการจัดแสดงเก่ียวกับ
ผูท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปรา ที่ถูกสรางขึ้นมา ใหมดวย
แนวคิดสถาปตยกรรมรวมสมัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม SCANDIC HELSFYR  หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 5 ออสโล – ประติมากรรมวิกเกอรแลนด – ชอปปم�งยานคารล โจอันเกน เกท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
นําทานชมสวน ประติมากรรมวิกเกอรแลนด สวนสาธารณะอันเปนผลงานของปฏิมากร 
ท่ีนําผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอรแลนดปฏิมากรช่ือดังท่ีไดรับอนุญาตใหนําผลงานมาจัด
แสดงอยางถาวรในอุทยาน ฟรอก เนอร ท่ีทานอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปم�นวัฏ
จักรของชีวิตมนุษยสูงถึง 17 เมตร ท่ีเปนรูปคนจํานวน มากมายปนป�ายกันอยูบนเสา ชม 
ผลงานน้ําพุวงจรชีวิต ท่ีมีความหมายสอนใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานชอปปم�ง ยานคารล โจฮันเกน เกท (KARL JOHANGEN GATE) ยานถนนคน
เดิน สินคาของฝากท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เปนตน แต
สินคาและของท่ีระลึกตางๆ มีราคาคอนขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเปนประเทศท่ีมีคาครอง
ชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ไมรวมอยูในรายการ เพื่อความสะดวกในการชอปปم�งอยางเต็มที ่

 นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม SCANDIC HELSFYR หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ออสโล (นอรเวย) – กรุงเทพฯ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีกอน
เดินทางกลับ 

13.30 น.  บินลัดฟ�าออกเดินทงกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 955 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.20 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ      

หมายเหตุ 
*** ราคาน้ีไมรวมคาวีซา 4,000 บาท และ คาทิปไกดและคนขับรถ 2,000 บาท*** 
  

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

22 - 28 Mar 2019 63,999 63,999 62,999 17,000 14,000 
17 - 23 May 2019 66,999 66,999 65,999 17,000 14,000 
14 - 20 Jun 2019 66,999 66,999 65,999 17,000 14,000 

 
หมายเหตุ 
 ** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
 ** ต๋ัวกรุป เม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงต๋ัว) 
  
อัตราน้ีรวม 
-คาต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับสายการบิน ไทย ช้ันประหยัด ** สะสมไมลได 50 % 
-คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 
-คาโรงแรมท่ีพักตามที่ระบุในรายการ 
-คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
-คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 



 

 

-คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
-คามัคคุเทศกของบริษัทฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตาม
กรมธรรม 
  
อัตราน้ีไมรวม 
-คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพรอมกับคาทัวร
สวนที่เหลือ 
-คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน 
-คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
-คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
-คามัคคุเทศกของบริษัทฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
-คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมได
ระบุไวในรายการ เปนตน 
-คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยข้ึนอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 
-คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 
 
การจองและชําระเงิน 
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
  



 

 

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/หรือ มี
ผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วัน หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 
  
          ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสาร
ใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอมสงมอบ
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทางในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณ
ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
หากตองการขอย่ืนคํารองใหม (ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ 
หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)ทาง
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยัง
ประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การ
บิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร)หากทานสง
เอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกับสายการบินหรือหากทาง
บริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทาน
ตามที่สายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบางสายการบินไมสามารถคืน
คาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูต
เรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 15 วันผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา 
– ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการเดินทาง และสําหรับ
ทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใช
เอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวา
บางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายสําหรับผูเดินทางท่ีทาง
บริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืน
คาทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของ
ทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต 
  



 

 

หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี
ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัท
ฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุด โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจาก
ทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสม โดยมิได
แจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
ขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 
  
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)  หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม
น้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
หองพัก 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน 



 

 

หลักฐานการย่ืนวีซานอรเวย 
1. รูปถายสี 2 ใบ ขนาด กวาง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไมสวมแวนตา ฉากหลังขาว ถายไวไมเกิน 3 เดือน 
2. หนังสือเดินทาง ท่ียังไมหมดอายุ และตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือนจนถึงวันท่ีเดินทางกลับประเทศ
ไทย และหนังสือเดินทางเลมเกา(ถามี) 
3. หนังสือรับรองการทํางานท่ีระบุวันลาชัดเจน หรือธุรกิจสวนตัว หรือเอกสารการศึกษา  
เปนภาษาอังกฤษตัวจริง 
4. เอกสารหลักฐานทางการเงิน (สามารถเลือกอยางใดอยางหน่ึง) 
-หนังสือรับรองธนาคารภาษาอังกฤษฉบับจริง 
-สําเนาสมุดบัญชียอนหลังอยางนอย 6 เดือนอัพเดตกอนย่ืน 7 วัน 
-Statement ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดตกอนย่ืน 7 วัน 
5. กรณีท่ีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามน้ี 
ในกรณีท่ีผูย่ืนคํารองเดินทางคนเดียว 
- หนังสือยินยอมใหเดินทางจากบิดามารดาท่ีรับรองโดยอําเภอ ตัวจริงและสําเนา 
ในกรณีท่ีผูย่ืนคํารองเดินทางกับผูปกครองฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- หนังสือยินยอมใหเดินทางจากผูปกครองอีกฝ�ายหน่ึง ท่ีรับรองโดยอําเภอ ตัวจริงและสําเนา 
ในกรณีท่ีผูย่ืนคํารอง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ท่ีมีอํานาจปกครองบุตร แตเพียงผูเดียว 
- หนังสือรับรอง การมีอํานาจปกครองบุตร แตเพียงผูเดียว ตัวจริงและสําเนา 
6. สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนพรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดท้ังเบอรบาน
เบอรมือถือ 
7. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา และใบมรณะ (ถามี) 
8. ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 
  
หมายเหตุ  ลูกคาตองโชวตัวทุกทาน  ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ 
**หนังสือเดินทางราชการไมตองทําวีซาอยูได 90 วัน** 
คาธรรมเนียมวีซานอรเวย ตองชําระทันที ตอนกรอกแบบฟอรมวีซาออนไลน โดยผานบัตรเครดิตเทาน้ัน 
(ไมจําเปนตองเปนบัตรเครดิตของผูย่ืนขอวีซา) 
  
  
 



 

 

ขอมูลจองคิววีซานอรเวย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองตามความเปนจริง 
  
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด..........................................สถานท่ีเกิด.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วันท่ีออกหนังสือเดินทาง.............................วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง.............................. 
สถานภาพ        
   โสด          
   แตงงาน        
   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 
   หมาย        
   หยา 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได............................................................................................ 
รหัสไปรษณีย............................... 
โทรศัพท (บาน)............................................... มือถือ ........................................... 
อาชีพ            
   เจาของกิจการ 
   พนักงาน 
   ประกอบอาชีพอิสระ  
   เกษียณอายุ    
   นักเรียน  
   วางงาน            
   อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน............................................................................................. 
ท่ีอยูท่ีทํางาน....................................................................................................... 
โทรศัพท (สํานักงาน)......................................... โทรสาร .......................................... 
อีเมล (สํานักงาน).........................................  อีเมลสวนตัว ........................................ 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม........................................................... 



 

 

ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก……………………………… 
ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม..................................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก……………………………… 

  


