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149,000.- 
มัดจ ำท่ำนละ 40,000.- 

15 – 24 มิ.ย. 61 27 ก.ค. – 5 ส.ค. 61 
10 – 19 ส.ค. 61 1 – 10 ก.ย. 61 

นอร์เวย์ แอตแลนติค โร้ด 10 วัน  

ถนนแอตแลนติกที่คดเคี้ยว ข้ำมทะเลด้วยควำมยำว 8 กิโลเมตรในประเทศนอร์เวย์ ด้วยสะพำนสร้ำง

ออกไปในทะเล เชื่อมระหว่ำงชุมชนเล็กๆริมชำยฝั่งทะเลจำกเมืองคริสเตียนซุนด์ไปยังเกำะโมลเด ถนน

แอตแลนติกได้รับรำงวัล “เส้นทำงท่องเที่ยวระดับชำติ”เส้นทำงที่คุณได้สัมผัสถึงธรรมชำติและ

สถำปัตยกรรมที่น่ำทึ่ง เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของมหำสมุทรแอตแลนติกแบบพำโนรำมำวิวเป็นที่

หนึ่งในเส้นทำงที่สวยสุดในโลกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลำด 

 

ควรพลำด 

 

วันที่ (1) : กรุงเทพฯ – ออสโล 
วันที่ (2) : ออสโล – ลิลลิแฮมเมอร์  
วันที่ (3) : ลิลลิแฮมเมอร์ – ดอมบำส – คริสเตียนซุนด์ 
วันที่ (4) : คริสเตียนซุนด์ – เส้นทำงสำยแอตแลนติก – โมลเด – ออเลอซุนด์ 
วันที่ (5) : ออเลอซุนด์ – เส้นทำง TROLLSTIGEN – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด – โลเอน 
วันที่ (6) : โลเอน – ธำรน้ ำแข็งบริกเดล – สเกีย – เบอร์เกน  
วันที่ (7) : เบอร์เก้น – วอส – ฟลัม – เกโล  
วันที่ (8) : เกโล – ออสโล                                                               
วันที่ (9) : ออสโล – กรุงเทพฯ 
วันที่ (10)       กรุงเทพฯ 
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วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – ออสโล 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยแอร์เวย์ แถว D ประตู 3 
  

วันที่ (2)  ออสโล – ลิลลิแฮมเมอร์  
 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดยเที่ยวบินที่ TG 954 
07.25 น. เดินทางถึง กรุงออสโล (Oslo) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรป

เหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมายหลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื อง
เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิลลิแฮมเมอร์ (Lillehammer) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุง
ออสโล ดินแดนอันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชม สนำมกีฬำโอลิมปิคฤดูหนำว (Olympia parken) ซึ่งเมืองลิลลิแฮมเมอร์ในอดีตเคยเป็น

เมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว น าท่านนั่งรถกระเช้า  
(CHAIRLIFT) ที่จะน าท่านขึ้นไปสู่หอคอยส าหรับกระโดดสกี ซึ่งท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับวิวพา
โนรามาของเมืองลิลลิแฮมเมอร์และทะเลสาบ MJOSA นอกจากนี้  ท่านยังสามารถนั่ง chairlift ลงจาก
เขา สัมผัสกับการเล่นสกีจัมเปอร์ทะยานลงเขา    

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Lillehammer หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ (3)  ลิลลิแฮมเมอร์ – ดอมบำส – คริสเตียนซุนด์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองดอมบำส (Dombas) เมืองที่อยู่
ต อ น ก ล า ง ข อ ง หุ บ เ ข า กู ด์ บ ร า น ส์ ด า เ ล น 
(GUDBRANDSDAL)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) 
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เมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางกลางของบริเวณชายฝั่งตอนใต้ในปี 1639 กษัตริย์คริสเตียนที่สี่แห่งเดนมาร์ก
และนอร์เวย์ทรงเลือก  สถานที่เพ่ือสร้างปราการในการควบคุมดูแลบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลเหนือและ
บอลติก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Scandic Kristiansu หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (4)  คริสเตียนซุนด์ – เส้นทำงสำยแอตแลนติก – โมลเด – ออเลอซุนด์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโมลเด (Molde) โดยใช้ เส้นทำงสำยแอตแลนติก (The Atlantic road ) 
เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน  8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ 
เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ าทะเลที่ฟ้าสดใส อันเป็น
อีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่และน่าประทับใจอย่างยิ่ง   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางถึง เมืองโมลเด (Molde) เมืองที่สวยงามด้วยทัศนียภาพโดยรอบ อิสระให้ท่านถ่ายภาพกับรูปปั้นบรอนซ์ ROSE Maiden หญิงสาวที่ในมือถือดอกกุหลาบยืนท่ามกลางน้ าพุเต้นระบ า ซึ่งเมืองโมลเดได้รับเป็นของขวัญเมื่อปี 1971  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองออเลอซุนด์ (Alesund) เป็นเมืองที่มี

ความส าคัญทางด้านการเดิน เรือของประเทศนอร์ เวย์ 
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการประมงที่มีความคึกคักมากแห่ง
หนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งจินตนาการด้วยศิลปะ
แบบอาร์ตนูโว (Art nouveau) ตั้งอยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอัน
สวยงาม เมืองได้ถูกสร้างข้ึนใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และด้วยความช่วยเหลือ
เงินบริจาคจากทั่วยุโรป จึงท าให้สามารถสร้างเมืองใหม่ข้ึนมาได้  
น าท่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตื่นตากับสีสันและความ
น่ารักของอาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้เมืองอ่ืนๆในนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้รับการยก
ย่องว่าน่ารักที่สุดและโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งในนอร์เวย์ ที่ท่านไม่อาจละสายตาได้ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Scandic scandinavig หรือเทียบเท่ำ 
  

วันที่ (5) ออเลอซุนด์ – เส้นทำง TROLLSTIGEN – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด – โลเอน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (Geiranger Fjord) เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามที่ประดับไว้
ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่ งฟยอร์ดแห่ ง
นอร์เวย์ เป็นอ่าวแคบๆที่ล้อมรอบไปด้วย
เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ อาทิ น้ าตก ป่าอันสวยงามปก
คลุมไปด้วยพ้ืนสีเขียวตัดกับสีน้ าเงินของ
ทะเล เป็นภาพแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดใน
นอร์ เวย์  โดยใช้  เส้นทำง Trollstigen 
เส้นทางไต่เขาคดเคี้ยวอันน่าหวาดเสียวที่มี
ชื่อเสียงของนอร์เวย์ แวะเดินเล่นบนจุดชมวิว จากนั้นเดินทางต่อโดยระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับ
ทิวทัศน์ของทะเลสาบท่ามกลางขุนเขากว้างใหญ่  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมควำมงดงำมของไกแรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord) ที่ชาว

นอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุด
ของประเทศ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชม 
น้ ำตกสูงทั้ง 7 ชั้น แห่ง Seven Sister Falls หนึ่ง
ใน  เอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอด
เส้นทางท่ านจะได้ชื่ นชมกับแหล่ งฟยอร์ดที่ มี
ธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ าตกอัน
หลากหลายที่กระเซ็นละอองน้ าจากเขาสูงใหญ่สูง
เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตา ตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้น
สนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือค าบรรยาย เดินทางต่อสู่ เมืองโลเอน (Loen) เมืองเล็กๆอันงดงามที่ตั้งอยู่
รมิฟยอร์ด  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Alexandra หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (6)  โลเอน – ธำรน้ ำแข็งบริกเดล – สเกีย – เบอร์เกน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนำดเล็กขึ้นสู่ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธารน้ าแข็งที่มี
ชื่อเสียงของนอร์เวย์ ธำรน้ ำแข็งบริกเดล (Briksdal Glacier) ธารน้ าแข็งที่เกิด  จากการที่หิมะตกลง
มาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45 – 
60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ 
ท าให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความ
หนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ าแข็ง ธาร
น้ าแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อยๆ
แตกออกแล้วละลายเป็นล าธาร ธารน้ าแข็งที่
ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า 
ภูเขาน้ าแข็ง สีของธารน้ าแข็งมักจะมีสีเขียว
แกมม่วงหรือแกมน้ าเงิน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงามจองธารน้ าแข็งแห่งนี้ เดินทางต่อสู่เมืองสเกีย
(Skrl)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองใหญ่ที่มีความส าคัญเป็นอันดับ  2 ของประเทศนอร์เวย์ 

อีกท้ังยังเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญและยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น  มาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมือง
ที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu hotel Norge หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (7)  เบอร์เก้น – วอส – ฟลัม – เกโล 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอส (Voss) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชการที่ 5 เคยเสร็จมาประทับ
เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ าแร่อันบริสุทธิ์คุณภาพสูงอีก
แห่งของนอร์เวย์ 
น าท่าน ขึ้นรถไฟสำยโรแมนติกฟลัมบำเนน (Flambanen) ที่โด่งดังที่สุดของนอร์เวย์ เพ่ือเดินทางสู่ 
เมืองฟลัม (Flam) ผ่ำนสถำนีไมร์ดำล (My) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ าตกสูง 
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KJOSFOSSEN ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านได้บันทึกภาพความสวยงามที่แสนประทับใจ รถไฟจะ
ลัดเลาะอุโมงค์ ซึ่งมีถึง 20 แห่ง 
จนกระท่ังถึงเมืองฟลัม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ 
ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองกู้ดวำนเก้น 

(Gudvangen) โดยเรือ Ferry น า
ท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาใน
แผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ าแข็งเมื่อหลายล้าน
ปีก่อน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล (Geilo) เมืองที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโล
เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพส าหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี 
ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา 
กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารไทย 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Clarion Royal ChristIsnia หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที่ (8)  เกโล – ออสโล 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลออสโลฟ
ยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองออสโล / ผ่านชมท าเนียบรัฐบาล พระบรมราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ 

กว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และ
ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่าน
ชม บริเวณถนน Aker Brygge เป็นย่านริมทะเลที่มี
ชีวิตชีวาและทันสมัยพร้อมร้านค้า  สถานที่ท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร บาร์ และอพาร์ทเมนต์ราคาแพงมากกว่า 60 
แห่ง บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งของอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งในนอร์เวย์มากว่าร้อยปี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคำร์ล โยฮันส์ 
เกท ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Scandinavia หรือเทียบเท่ำ 
  

วันที่ (9)  ออสโล – กรุงเทพ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม อุทยำนฟรอกเนอร์ (Frogncr Sculpture Park) ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี
ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดง
ให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของ
มนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูป
แกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 
17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่ง
เดียว จนได้เวลาอันสมควร 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองออสโล 
14.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 955 
 

วันที่ (10)       กรุงเทพ 
 

06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
****************************************************** 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร ์นอร์เวย์ แอตแลนติก โรด้ 10 วัน (TG) 
 

 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
6. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกที่สนามบิน 
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเครื่อง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (ท่านละ 1,000.- ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ กรุณำ

ดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100–01  
ทำงอีเมล์  beelinetour.specialist@gmail.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

149,000.- 
มัดจ ำ 40,000.- 

15 – 24 มิ.ย. 61 27 ก.ค. – 5 ส.ค. 61 
10 – 19 ส.ค. 61 1 – 10 ก.ย. 61 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 149,000.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 147,000.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 139,000.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ 15,000.- 

mailto:beelinetour.specialist@gmail.com
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กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

 SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
 KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
 KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
 BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์
เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร ์02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผูส้่ง และ
ผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดติ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด” 

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 
วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  

 
 
 
 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้น ประเทศนอร์เวย์  
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 15-20 วันท ำกำร) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 
1. หนังสือเดินทำง (Passport) ทีเ่หลืออำยุกำรใช้งำนได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้ำ
ส ำหรับติดวีซ่ำ อย่ำงน้อย 3 หน้ำ หำกมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำให้แนบมำด้วย 
2.รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว 
(อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ) ห้ามใส่คอนแท็คเลนส์ แม้เป็นคอนแท็ค
เลนส์สายตาก็ไม่ได้ เปิดหน้าผาก เห็นคิ้ว เห็นใบหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ต่างหู 
 

*** สถำนฑูตนอร์เวย์ มีกำรเปรียบเทียบรูปถ่ำยของท่ำนกับวีซ่ำ ที่ท่ำนเคยได้รับย้อนหลังไป 3 เดือน  
(ตรวจทุกหน้ำวีซ่ำ)  

หำกท่ำนใช้รูปถ่ำยเคยมีวีซ่ำและเกิน 3 เดือนแล้ว ท่ำนต้องถ่ำยรูปใหม่ และกรุณำเปลี่ยนเสื้อผ้ำชุดใหม่*** 
ส ำหรับสถำนฑูตนอร์เวย์ จะเข้มงวดเรื่องรูปถ่ำยมำก หำกท่ำนเตรียมรูปและเอกสำรพร้อม ท่ำนจะไม่เสียเวลำ 
 แต่หำกท่ำนไม่ปฎิบัติตำมข้อก ำหนด ท่ำนต้องเสียเวลำไปถ่ำยรูปอีกครั้ง และต้องมำโชว์ตัวในกำรยื่นวีซ่ำใหม่ 

 
3. ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร  
4. ส ำเนำบัตรประชำชน  
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
6. สูติบัตร (ส ำหรับเด็กต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทำงต้องย่ืนเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้ 

7.1 เด็ก เดินทำงกับบุคคลอ่ืน บิดำและมำรดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่ำกำร
เขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น และให้ระบุว่ำ ยินยอมให้เดินทำงกับใคร มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับครอบครัว 

7.2 เด็ก เดินทำงกับบิดำ มำรดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอ
เท่ำนั้นและให้ระบุว่ำ มำรดำยินยอมให้เดินทำงกับบิดำ (ระบุชื่อบิดำ)  

7.3 เด็ก เดินทำงกับมำรดำ บิดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอ
เท่ำนั้นและให้ระบุว่ำ บิดำยินยอมให้เดินทำงกับมำรดำ (ระบุชื่อมำรดำ)   

 

8. หลักฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) เป็นภำษำอังกฤษ 
จดหมำยรับรองกำรท ำงำนให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถำนฑูต) 

8.1 กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของกิจกำร: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรำยช่ือผู้ประกอบกิจกำร 
8.2 กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ : ใช้ทะเบียนพำณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้ำของร้ำนค้ำและ 
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8.3 กรณีที่เป็นพนักงำนบริษัทฯ : ใช้จดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจ้ำง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำร
ว่ำจ้ำง เงินเดือน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษ  

8.4 กรณีที่เป็นข้ำรำชกำร : ใช้หนังสือรับรองจำกหน่วยงำน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
8.5 กรณีเกษียณอำยุรำชกำร ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ ต้องมีหนังสือรับรองจำกสถำบันศึกษำนั้นว่ำก ำลังศึกษำอยู่ระบุชั้นปีที่

ศึกษำ พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษ 
9. หลักฐำนกำรเงิน 

a. จดหมำยรับรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทำงธนำคำร โดยระบุ To whom it 
may concern (ไม่ต้องระบุสถำนฑูต) ซึ่งต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น ออกจดหมำยไม่เกิน 30 วันนับ
จำกวันที่ย่ืน   วีซ่ำ พร้อมแนบส ำเนำ book bank ย้อนหลัง 6 เดือน โดยท่ียอดเงินคงเหลือต้องมี 6 
หลักข้ึนไป พร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน (ไม่เกิน 30 วัน นับจำกวันที่ยื่นวีซ่ำ)  
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนำคำร ต้องมี ไม่ต่ ำกว่ำ 100,000 บำท ต่อกำรยื่นวีซ่ำ 1 ท่ำน และ ต้องมี
กำรเข้ำออกของเงินสม่ ำเสมอ ห้ำมท ำกำรโอนเงินเข้ำไปในครั้งเดียว เป็นยอดใหญ่ก่อนกำรยื่นวีซ่ำ
เด็ดขำด!) 
 

b. กรณีเงินฝำกประจ ำ (ซึ่งไม่สำมำรถปรับยอดได้) ท่ำนต้องขอหนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกทำง
ธนำคำร โดยให้ธนำคำรระบุว่ำ ท่ำนมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝำกประจ ำ (ออกจดหมำยรับรองเป็น
ภำษำอังกฤษเทำ่นั้น) และในกำรขอหนังสือรับรอง ต้องมีอำยุไม่เกิน 30 วัน นับจำกวันที่ได้คิวยื่นวี
ซ่ำ และ ให้แนบส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกประจ ำ 

(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี) 
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย ต้องมีเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้ 

- จดหมำยจำกผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
- หลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์ของผู้เดินทำงกับผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย เช่น ทะเบียนบ้ำน (เพื่อนและสำมี

ภรรยำทีมิ่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส 
รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สำมำรถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, 
ตา, ยาย ไม่สำมำรถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรุณำแนบส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกตำมข้อก ำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ย่ืนวีซ่ำจ ำนวน 1 ชุดของผู้รับรอง
ค่ำใช้จ่ำย 

 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 
จดหมำยรับรองจำกนำยจ้ำงระบุว่ำเป็นผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
หนังสือรับรองเงินฝำกที่ออกให้โดยธนำคำรต้องระบุชื่อลูกจ้ำงท่ีต้องกำรจะรับรองค่ำใช้จ่ำย (กรุณำดูข้อ 
9)    
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11. ผู้สูงอำยุท่ีมีอำยเุกินกว่ำ 70 ปีบริบูรณ์ กรุณำแนบใบรับรองแพทย์ ว่ำสำมำรถเดินทำงได้เพื่อเป็นเอกสำร
ประกอบกำรยื่นวีซ่ำ 
 

*** ทำงสถำนทูตนอร์เวย์ไม่ให้ดึงเล่มพำสปอร์ตในทุกกรณี หำกลูกค้ำจ ำเป็นต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำงในช่วงที่
ยื่นวีซ่ำกรุ๊ป ลูกค้ำจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้น โดยถ้ำเดินทำงเป็นครอบครัว หำกมีบุคคลในครอบครัว
คนใดคนหนึ่งจ ำเป็นต้องย่ืนวีซ่ำเดี่ยว คนในครอบครัวครัวที่เหลือจ ำเป็นต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยวด้วยเช่นกัน เนื่องจำกใน
กำรยื่นวีซ่ำทำงสถำนทูตจะดูที่ควำมสัมพันธ์***  

 

สถำนฑูตอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้ท่ำน แสดงตน ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งทัวร์จะแจ้งให้ทรำบ อีกครั้ง 

***เอกสำรกำรยื่นวีซ่ำที่เป็นภำษำอังกฤษ ต้องสะกดให้ตรงกันกับหน้ำหนังสือเดินทำงเท่ำนั้น*** 
 
 
 
 
 
 
 


