
 
 

 

 

10 วนั นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 

 

 

เริ�มต้น…. 152,900 บาท  
 (รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิปต่างๆ ….บินภายใน 3 เที�ยว ไม่เหนื�อย)  

ออสโล – บินภายในสู่ เกาะโลโฟเตน – เลกเนส – พพิธิภัณฑ์ไวกิ�ง – สโวลแวร์ – นัสด์ฟยอร์ด  

รีนน์ – แฮมนอยด์ – ทรอนด์เฮม – แอตแลนตกิโร้ด  

 

ราคาทวัร์ 149,900 บาท : 15-24 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 9-18 ก.ย. 65 / 14-23 ต.ค. 65/ 21-30 ต.ค. 65 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญาตปร ะกอบธุรกิจนาํ เ ที�ยว  เลขที� ��/����  

 

 



 
 

 

 

10 วนั นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 
(เส้นทางแสนโรแมนติก แห่งประเทศนอร์เวย์) 

วันแรก กรุงเทพ – ออสโล 
 

19.30 น.  คณะพบเจา้หน้าที�และมคัคุเทศก์ไดที้�เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U ประตูทางเขา้ที� 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ชั�น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที�ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชม.) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที�นั�ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ�าและอาหารเชา้  
 

วันที�สอง  ออสโล  
 

05.10 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปลี�ยนเครื�อง  

07.35 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล โดยเที�ยวบิน TK1751 สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื�องบิน (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 3.30 ชั�วโมง) 

10.25 น.  เดินทางถึง สนามบินออสโล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นําท่านชมเมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย นครหลวงที�ถูกสถาปนาขึ�นไดไ้ม่นาน แต่เบื�องหลงัแห่ง

ความศิวิไลนี� เต็มไปด้วยประวติัศาสตร์ยอ้นหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของ

จกัรพรรดิไวกิ�งโบราณ ซึ� งอยู่ภายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ นาํท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี ที�เรียงรายอยู่

รอบเมืองออสโล อาทิ ทําเนียบรัฐบาล เนชั�นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ� งเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองออสโล นําท่านถ่ายรูปพระราชวงัหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) พระราชวงัแบบนีโอ

คลาสสิก สร้างขึ�นในปี 1848 และเปิดให้บริการนาํเที�ยวชมพระราชวงัแก่สาธารณชนในช่วงฤดูร้อน บริเวณจตัุรัส

ดา้นหน้าของพระราชวงัมีอนุสาวรียข์องกษตัริยค์าร์ล โจฮาน ซึ�งเป็นกษตัริยข์องสวีเดนและนอร์เวยใ์นปี 1818 ถึง 

1844 ยนืเด่นเป็นสัญลกัษณ์ 
 



 
 

 

 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ ที�รู้จกัในนาม Vigeland Sculpture Park สถานที�จดัแสดงผลงานศิลปะ 

ประติมากรรมและการแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคนดว้ยสัมฤทธิ�  ผลงานของ 'กุสตาฟ 

วิคเกอร์แลนด์' ปฏิมากรชื�อดงัไดแ้สดงถึงเรื�องราวเกี�ยวกบัวฏัจกัรชีวิตมนุษย ์โดยไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลงานมาจดั

แสดงอย่างถาวรในอุทยานแห่งนี�   นําท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกบัสถาปัตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate 

ประตูรั� วเหล็กซึ� งสร้างขึ�นในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซึ� งเต็มไปด้วยรูปปั� นสัมฤทธิ�            

58 ชิ�นดว้ยกนั, The Fountain รูปปั� นมนุษยแ์ละตน้ไม ้จาํนวน 20 ตน้ ซึ� งแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละ

ธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คน  17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผูบ้ริสุทธิ�  เปรียบประหนึ�งเป็นบนัได

เวียนที�มนุษยต์่างปีนป่ายซึ�งกนัและกนั เพื�อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The Wheel of Life วงลอ้แห่งชีวิตซึ� งเป็น

สัญลกัษณ์ของความไม่มีที�สิ�นสุด การเวียนวา่ยตายเกิดของวฏัจกัรมนุษย ์  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo**** หรือเทียบเท่า (คืนที� 1) 
 

วันที�สาม  ออสโล – เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื�อเช็คอิน 

11.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินเอฟเนส โดยเที�ยวบิน..... 

13.30 น. เดินทางถึงสนามบินเอฟเนส แห่งเกาะโลโฟเตน 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ (Svolvaer) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั�วโมง) เมืองในเขต

นอร์ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศนอร์เวย์และเป็นเมืองที�ตั� งอยู่ในเกาะโลโฟเตน เกาะที�มีชื�อเสียงเรื� อง

ทศันียภาพที�สวยงามยิ�งของประเทศนอร์เวย ์ระหว่างการเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ท่านจะได้ชมและสัมผสักับ

ธรรมชาติสองขา้งทางที�สวยงามและแปลกตายิ�งแห่งเกาะโลโฟเตน อีกทั�งโลโฟเตนยงัไดชื้�อว่าเป็นเกาะที�สามารถ

ชมแสงเหนือและถ่ายภาพไดส้วยงามอีกแห่ง อนัเป็นผลจากการที�มีเทือกเขาลอ้มรอบและมีหมู่บา้นชาวประมง             

ริมหาดเป็นช่วงๆ ช่วงฤดูร้อนบนเกาะโลโฟเตนไดชื้�อวา่ “สวรรคบ์นดิน” ของนกัท่องเที�ยว และในช่วงหนา้หนาว 



 
 

 

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum) ซึ� งภายในจดัแสดงเสื� อผา้ เครื� องแต่งกายและ อุปกรณ์ทาง

การทหารในสมยัสงครามโลกครั� งที� 2 ภายในมีการจดัแสดงประวติัและขอ้มูลเกี�ยวกบัการเกิดสงครามโลกครั� งที� 

2 และผลพวงที�ตามมา ให้ท่านได้มีโอกาสยอ้นประวติัศาสตร์การเกิดสงครามโลกครั� งที� 2 ผ่านทางข้าวของ

เครื�องใชต้่างๆที�มีการจดัเก็บและจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑแ์ห่งนี�   
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Scandic Svolvaer Hotel / Thon Hotel Lofoten **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที�สี�  เกาะโลโฟเตน – เลคเนส – พิพธิภัณฑ์ไวกิ�ง – รีนน์ – นัสฟยอร์ด – แฮมนอยด์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเลคเนส (Leknes) เมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองบนเกาะโลโฟเตน นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑไ์วกิ�ง 

(Viking Museum) ซึ� งจดัแสดงศิลปวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวกิ�งในอดีตที�ยา้ยถิ�นฐานมาปักหลงั ณ 

ผืนแผน่ดินนอร์เวยใ์นปัจจุบนั ท่านจะไดช้มขา้วของเครื�องใช ้ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวกิ�งในอดีต  
 

 
 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองนัสฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหนึ� งเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งเกาะโลโฟเตน ท่านจะได้สัมผสักับ

ทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่นํ�า และทะเลสาบที�สะทอ้นภาพเทือกเขาบนผืนนํ�า ระหวา่งการเดินทางสู่เมือง

นสัฟยอร์ด นาํท่านเที�ยวชมหมู่บา้นชาวประมง (Fisherman Village) ที�ไดชื้�อวา่เป็นหมู่บา้นชาวประมงที�เก่าแก่ที�สุด

ที�ยงัได้รับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดียิ�งอีกแห่งของนอร์เวย ์หมู่บา้นแห่งนี� มีการรังสรรค์หมู่บา้นหลากสีสัน ทั�งแดง 

เหลือง เขียว และยงัคงอนุรักษบ์า้นเมอืงเก่าไวอ้ยา่งดียิ�ง อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั หรือจะนั�งเล่นชิลล์ๆ  

จิบกาแฟ ชื�นชมกับธรรมชาติของเมืองนี�  นอกจากนี� เมืองนัสฟยอร์ดยงัได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก               

ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 



 
 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองรีนน์ (Reine) (ระยะทาง 41 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นาํท่านเที�ยวชมหมู่บา้น

แฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้นชาวประมงที�ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน ที�นักท่องเที�ยวสามารถพบเห็นได้

บ่อยตามร้านขายของที�ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้นชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลงันบัเป็น

อีกหนึ� งทัศนียภาพที�สวยงามยิ�ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย                  

ได้เวลานําท่านสู่เมืองรีนน์ นําท่านเที�ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆอีกแห่งที�มีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติ                 

อนัสวยงามแห่งเกาะโลโฟเตน จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่จุดปลายสุดของเกาะโลโฟเตน กบัการแวะถ่ายรูปหมู่บา้น 

A ซึ�งเป็นหมู่บา้นที�ตั�งอยูป่ลายเกาะโลโฟเตน  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 



 
 

 

  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั   Eliassen Rorbuer Hotel/ Reine Rorbuer Hotel  หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : โรงแรมที�พกัในเมืองรีนน์ หลายแห่งเป็นโรงแรมในลกัษณะบ้านพกัตากอากาศ แบบหมู่บ้านชาวประมง  

ดังนั�นในบ้าน 1 หลงัจะมี 2 ห้องนอนและใช้ห้องนํ�าเดียวกัน 

  

 

 

วันที�ห้า รีนน์ – โบโด  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือมอสคิเนส (Moskenes) เพื�อนั�งเรือเฟอร์รี� สู่เมืองโบโด 

07.00 น. เรือเฟอร์รี�ออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมอสคิเนส มุ่งหนา้สู่เมืองโบโด 

ให้ท่านได้อิสระเต็มที�กับการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ในระหว่างการล่องเรือสู่       

เมืองโบโด ฟยอร์ดแห่งเกาะโลโฟเตน เรียกไดว้่าเป็นเมืองฟยอร์ดที�สวยงามไม่แพ ้ฟยอร์ดแห่งแผ่นดินใหญ่ของ

นอร์เวย ์หากโชคดีท่านอาจไดเ้ห็นปลาโลมาว่ายนํ�าเล่นตามเรือเฟอร์รี�ก็เป็นได ้

10.15 น. เรือเฟอร์รี�จอดเทียบท่า ณ เมืองโบโด  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านเที�ยวชมเมืองโบโด (Bodo) เป็นเมืองที�มีความสําคัญทางด้านการท่องเที�ยว อีกทั� งยงัเป็นเมืองอยู่ทาง              

ตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที�สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ นําท่านเข้าชมมหาวิหารประจําเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo 

Domkirke) สร้างขึ�นในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารที�ค่อนขา้งมีความทนัสมยั และมีขนาดใหญ่ที�สุดในเมืองโบโด 

โดยสิ�งที�โดดเด่นมากที�สุดก็คงจะเป็นหอระฆงัที�มีความสูงถึง 36 เมตร และการประดบัประดาหนา้ต่างที�สวยงาม 

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเที�ยวภายในเมืองโบโด จากนั�นนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์การบินแห่งนอร์เวย ์

(Norwegian Aviation Museum) ซึ� งจดัแสดงวิวฒันาการทางการบินและเครื�องบินรุ่นต่างๆที�ใช้ในอุตสาหกรรม

การบินของประเทศนอร์เวย ์
 

 
 



 
 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  Thon Hotel Nordlys **** หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันที�หก ทรอนด์เฮม  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพื�อเช็คอิน 

10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโบโด สู่สนามบินทรอนดเ์ฮม โดยเที�ยวบิน ….. 

11.45 น. เดินทางถึงสนามบินทรอนดเ์ฮม  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นําท่านเที�ยวชมเมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองสวยอีกแห่งของประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองที�ก่อตั�งมาตั�งแต่           

ยคุไวกิ�ง ตั�งอยูท่างตอนกลางของประเทศนอร์เวย ์บา้นเรือนสองฝั�งสร้างขึ�นในแบบนอร์วีเจียนที�เนน้สีสันโดดเด่น

สวยงาม สร้างขึ�นเรียงรายสองฝั�งริมแม่นํ�าไนเดลวา (Nidelva) นบัเป็นอีกทศันียภาพที�สวยงามไม่แพเ้มืองเบอร์เกน 

นํ า ท่ าน เที� ยวช ม ค วาม น่ ารัก แล ะค วาม ส วย งาม ข อ งเมื องนี�  นํ าท่ าน แว ะถ่ าย รูป กับ โบ ส ถ์ นิ ด าโรส                   

(Nidaros Cathedral) ซึ� งเป็นโบสถเ์ก่าแก่และใหญ่ที�สุดแห่งเมืองนี�  อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นเก็บภาพความสวยงาม

ของเมืองนี�ตามอธัยาศยั นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานที�เก่าแก่ที�สุดของเมือง (Baklandet old bridge) 
 

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  Clarion Hotel Trondheim **** หรือเทียบเท่า 

 

วันที�เจ็ด ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – มอนเด 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 
 

 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะไดช้มความสวยงามของถนนเรียบทะเล

หรือที�รู้จกัในนามแอตแลนติกโร้ด (Atlantic Ocean Road) มีความยาวทั�งสิ�น 8.3 กิโลเมตรสร้างทอดยาวไปตาม

เกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย ์ บนเส้นทางที�สูงชันสลบัคดเคี� ยว และมีจุด Storseisundet  คือจุดที�สูงและสวยที�สุด 

เป็นสะพานที�มีเส้นโค้งอย่างน่าทึ� งและสวยงาม ซึ� งใช้เทคนิคในการออกแบบและการก่อสร้างสะพานที�น่า

ประทบัใจมาก ใหท้่านไดชื้�นชมความสวยงามของเส้นทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ที�ไดชื้�อเป็นเส้นทางที�สวยที�สุด 
 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองมอลเด (Molde) ผ่านเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเตม็รูปแบบ ซึ� งมีการก่อสร้างเพิ�มเติมเพื�อ

เชื�อมการเดินทางระหว่างเมืองคริสเตียนซุนดแ์ละเมืองมอลเด ระหว่างทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของ

เสน้ทางที�เรียกไดว้า่สวยติดอนัดบั สถานที�ไม่ควรพลาดหากมาเยอืนนอร์เวย ์
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  Hotel Waterfront Alesud **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที�แปด มอนเด – ออลซุินด์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ (Alesund) เมืองที�ได้ชื�อว่า เป็นเหมือนประตูสู่การชมฟยอร์ดอันสวยงามของ

นอร์เวย์ และยงัโดดเด่นด้วยบ้านเรือนสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว สีสันสดใส โดยบ้านเรือน             

ส่วนใหญ่ในเมืองนี� สร้างขึ�นใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที� 19 หลังได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหมค้รั� งใหญ่ 



 
 

 

ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทศันียภาพ ฟยอร์ดและขุนเขา ตลอดการเดินทางสู่เมืองออลิซุนด ์

นับเป็นอีกหนึ� งทศันียภาพและความสวยงามตามธรรมชาติที�ไดรั้งสรรค์ขึ�นในประเทศนอร์เวย ์นาํท่านเที�ยวชม

เมืองออลิซุนด์ เมืองแห่งบ้านเรือนอันมีสีสันสดใสในศิลปะแบบอาร์ตนูโว นําท่านเดินทางชม Brosudet หรือ

ท่าเรือเก่าแก่ ซึ� งเป็นหนึ�งในท่าเรือที�อดีตเคยเป็นที�ขนส่งปลาคอดตากแห้งที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ� งของโลก อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองออลิซุนด ์และเดินเล่นภายในเมืองสวยอีกแห่งของนอร์เวย ์

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
  

12.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินออลิซุนด์ 

14.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินออลิซุนดสู่์ สนามบินออสโล 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Radisson Blu Scandinavia Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

วันที�เก้า ออสโล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑข์ั�วโลก (Polar Exploration Museum) จดัแสดงการเดินทางเพื�อสํารวจขั�วโลกเหนือในแต่

ละยคุสมยั เรือที�ใชเ้ดินทางไปสํารวจขั�วโลกเหนือในอดีต จากนั�นนาํท่านสู่ถนนคาร์ส โจฮนั (Karl Johans) ซึ� งเป็น

แหล่งช้อปปิ� งของเมืองออสโล มีร้านค้าต่างๆ ที�สร้างมาไม่ตํ� ากว่า 100 ปี  บนถนนเส้นนี� ย ังเป็นที�ตั� งของ

ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการซื�อของฝากตาม

อธัยาศยั หรือจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ สวนสาธารณะที�มีการจดัวางผงัเมืองไดส้วยงาม 

 



 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านเข้าชมป้อมอาเคร์สฮูส (Akershus Fortress Castle) ป้อมปราการอาเคร์สฮูส หรือ ปราสาทอาเคร์สฮูส 

(Akershus Castle | Akershus Festning) เป็นปราสาทยคุกลางที�ถูกสร้างขึ�นเพื�อปกป้องเมืองออสโล เมืองหลวงของ

ประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการสนบัสนุนจากขุนนางนอร์เวย ์เอิร์ล แอลฟ์ เอลลิงสัน แห่งแซพบวร์ก และยงัเคยเป็นที�

คุมขงัของเหล่านกัโทษ ปราสาทอาเคร์สฮูสเริ�มก่อสร้างปลายปี ค.ศ.1290 โดยกษตัริยฮ์ะคูนที� 4 แทนปราสาททอน

สเบิร์ก ซึ� งเป็นหนึ�งในสองปราสาทนอร์เวยที์�สําคญัสุดของช่วงยุคนั�น ปัจจุปันปราสาทอาเคร์สฮูสใชเ้ป็นที�รับรอง

แขกวีไอพีของรัฐบาล 

  

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล 

17.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินอิสตนับูล โดยเที�ยวบิน TK1754 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชั�วโมง) 

22.45 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปลี�ยนเครื�อง 
 

วันที�สิบ กรุงเทพมหานคร 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบิน TK68 (บินประมาณ 9.40 ชั�วโมง) 

15.25 น.     เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ กรณีที�พระราชวังหรือสถานที�ท่องเที�ยวใดปิด จะแจ้งและหาสถานที�เที�ยวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ *** 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

10 วนั นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2565 ก.ค. - ต.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 152,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 15,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 145,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ (TK) เริ�มตน้ที�ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั�น) 

82,000 – 120,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบิน BKK-IST-OSL-IST-BKK (TK) หกัค่าใชจ่้าย (ตั�วผูใ้หญ่) 25,000 

กรณีที�มีวีซ่าแลว้ จะหกัค่าใชจ่้าย 4,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ที�สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 3 พฤษภาคม 2565) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื�อทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 23 กก. (เนื�องจากมีเที�ยวบินภายใน 3 เที�ยวบิน) 

 กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยวนอร์เวย ์(ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน TG / SK/ DY  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ�าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ� ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

  ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 



 
 

 

 

 

 

 

อตัรานี� ไม่รวมถึง 

 ค่าเจา้หนา้ที�ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื�อป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที� 1 : สาํรองที�นั�งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชาํระหลงัจากสาํรองที�นั�งภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 

  งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน, วีซ่าและค่าดาํเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน

ให้มดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

 วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้ เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยว

อื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีที�ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 
 

 

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์

นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั�นยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํ

ให้ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการ

ปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ� าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใส

พร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 



 
 

 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ�าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการ

บินที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐานได ้

ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไมรั่บภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ�าหนกักระเป๋าจริง ทั�งนี� จะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเที�ยว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�นท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น  
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-25 วนัทาํการ) 

สถานทตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั�นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื�อ

ขอยื�นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตั�วเครื�องบินในช่วงที�ท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ดื�อและยดึติดกบัการยื�นในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ�นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป พื�นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื�นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื�นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าที�เคยได)้  

3. สาํเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที�มีรายละเอียดบา้นเลขที�มาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สาํเนาใบมรณะบตัร  

9. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

10. กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี�   

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั�น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

11. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั�นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั�นปีที�ศึกษา  

 



 
 

 

 

 

 

12. หลกัฐานการเงิน :   

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) รายการเดิน

บญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน ออกโดยธนาคาร ระบุชื�อเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจาก

วนัที�จะยื�นวีซ่า 
 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี�  

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื�อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที�จะยื�นวีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี�  

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื�อเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชื�อ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื�อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั�น 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

10 วนั นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 
(เส้นทางแสนโรแมนติก แห่งประเทศนอร์เวย์) 

 (รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และรวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว)  

 

ราคาทวัร์ 149,900 บาท   15-24 ก.ค. 65   11-20 ส.ค. 65    9-18 ก.ย. 65  

 14-23 ต.ค. 65 21-30 ต.ค. 65 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบ)ุ 

สถานฑูตที�ท่านเคยสแกน

ลายนิ�วมือในการยื�น 

วีซ่าเชงเกน้  

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการทาํวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เนื�องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื�นวซ่ีา) 
 

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง........................................................................................ เอเย่นต์............................................................... 

โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล......................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 


