
 
Update 03-01-18 

  Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095   1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169,000.- 
มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 

ก ำหนดวันเดินทำง 

28 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62 05 – 13 ก.พ.62 16 – 24 มี.ค.62 

Norway Northern Light 9 Days 
นอร์เวย์ ตำมล่ำหำแสงเหนือ 9 วัน 

 

 
 

สัมผัสควำมมหัศจรรย์ของแสงเหนือ Aurora ณ ดินแดนแห่งเส้นอำร์คติค เซอร์เคิล 
วันที่ (1) : กรุงเทพฯ  
วันที่ (2) :  ออสโล – บินภำยในสู่ ทรอมโซ – นั่งเคเบิ้ล คำร์ สู่ ยอดเขำสโตรสไตเนิน 
วันที่ (3) :   ทรอมโซ – สนุกสนำนกับกำรนั่งสุนัขลำกเลื่อน และกิจกรรม Snow Mobile 
วันที่ (4) : ทรอมโซ – โอลเดอร์ดำเลน - อัลต้ำ  
วันที่ (5) : อัลต้ำ – ฮอนนิงส์แวก – Lavvo camp กิจกรรมล่ำปูยักษ์ 
วันที่ (6) : ฮอนนิงส์แวก – นอร์ธเคป – อัลต้ำ   
วันที่ (7) : อัลต้ำ – บินภำยในสู่ ออสโล   
วันที่ (8) :  ออสโล - สนำมบิน – กรุงเทพฯ  
วันที่  (9) :   กรุงเทพฯ 
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วันท่ี (1) :  กรุงเทพฯ  
 

21.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ แถว C - D ประต ู2-3 

 

วันท่ี (2) :   ออสโล – บินภำยในสู่ ทรอมโซ – น่ังเคเบิ้ล คำร์ สู่ ยอดเขำสโตรสไตเนิน 
 

00.20 น.  ออกเดินทางสู่ ออสโล โดยเที่ยวบินที่ TG954 
06.50 น.  เดินทางถึง ออสโล 
11.35 น.  ออกเดินทางสู่ ทรอมโซ โดยเที่ยวบิน SK4416 
13.25 น.  เดินทางถึง ทรอมโซ 
บ่าย  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านนั่งเคเบิ้ล คำร์ สู่ ยอดเขำสโตรสไตเนิน (Mt. Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน  าทะเล 

420 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้ชมและสัมผัสกับ
ทัศนียภาพทั่วเมืองทรูมเซอ ซึ่งมีลักษณะเป็น
เกาะอยู่กลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ ๆ รายล้อม
ลอบ ที่สวยงามมาก ด้านทิศตะวันออกมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศสวี เดนและ
ฟินแลนด์ อีกด้วย  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่ำ 
  (น าท่านตำมล่ำหำแสงเหนือ (Aurora) ชมแสงโอโรร่าในแต่ละครั ง ขึ นอยู่สภาพอากาศในวัน และ

เวลา เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ)  

   

วันท่ี (3) :  ทรอมโซ – สนุกสนำนกับกำรน่ังสุนัขลำกเลื่อน และกิจกรรม Snow Mobile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม ฟำร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ชมความน่ารักของสุนัขหิมะท่ีใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ 
ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการนั่งสุนัขลากเลื่อนไปตามแนวหิมะ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร 
บ่าย  ให้ท่านสนุกสนานกับการ ขับขี่รถตะลุยหิมะ (Snow Mobile) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการ

เดินทางบนหิมะหรือน  าแข็ง ท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี เราจะน าท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะ
จากตัวเมือง เลียบแม่น  าอุนนาสวาราไปตามป่าไม้สน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่ำ  

(น าท่านตำมล่ำหำแสงเหนือ (Aurora) ชมแสงโอโรร่าในแต่ละครั ง ขึ นอยู่สภาพอากาศในวัน และ
เวลา เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ) 

 

วันท่ี (4) :  ทรอมโซ – โอลเดอร์ดำเลน – อัลต้ำ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โอลเดอร์ดำเลน โดยเดินทางสู่ ท่ำเรือ Breivikeidet เพ่ือนั่งเรือข้ามฝากสู่ ฝั่ง 
Svensby และเดินทางต่อสู่ ท่ำเรือ Lyngseidet เพ่ือนั่งเรือข้ามฝั่งไปยัง โอลเดอร์ดำเลน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่ อัลต้ำ (Alta) ชมเมืองอัลต้าเมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่

ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น  าที่มีปลาแซลมอน
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง น าท่านชม พิพิธภัณฑ์
อัลต้ำ (Alta Museum) เป็นสถานที่
รวบรวมบรรดาหินสลักตั งแต่ปี 4200 ถึง 
500 ปีก่อนคริสตกาล ท่านสามารถชมภาพ
สลักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนสัตว์ เรือ 
รวมถึงอาวุธต่างๆ และในปัจจุบันนี องการ
ยูเนสโกได้ท าการขึ นทะเบียนสถานที่แห่งนี 
ให้เป็นมรดกโลก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Scandic Alta Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (5) :  อัลต้ำ – ฮอนนิงส์แวก – Lavvo camp กิจกรรมล่ำปูยักษ์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (Honingsvag) ระหว่างทาง นั่งรถเข้าอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ด้วยความ
ยาวของอุโมงค์ประมาณ 4,443 เมตร เปิดใช้เมื่อปี 1999 ได้ชื่อว่าเป็น อุโมงค์ที่อยู่เหนือสุดของโลก 
น าท่านชมเมืองฮอนนิ่งสแวก ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือของ
ประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน  าแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็น
ดินแดนแห่ง “พระอาทิตย์เที่ยงคืน 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ Lavvo camp ในเมือง Sarnes เพื่อท ำกิจกรรมล่ำปูยักษ์ 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Scadic Honningsvag หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (6) :  ฮอนนิงส์แวก – นอร์ธเคป – อัลต้ำ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ นอร์ธเคป (North Cape) ดินแดนอันเป็นที่สุดของการเดินทางอันเป็นจุดเหนือ
สุดของทวีปยุโรป (ต าแหน่ง 71 องศา 10 ลิปดา 21 วิลิปดาเหนือ) และยังเป็นสถานที่ที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ที่ต้องการมาชมและบันทึกภาพอันงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
พร้อมน าท่านชม พิพิธภัณฑ์นอร์ธเคป (North Cape Museum) เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ และสิ่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับแหลมแห่งนี  รวมถึงประวัติการเสด็จประพาส
นอร์ธเคปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ท่านสามารถกราบสักการะพระ
บรมฉายาลักษณ์ และชมหินแกะสลักลงนามพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ณ ห้องจัดแสดง  ภายใน
สถานที่แห่งนี  ต่อจากนั นเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปด้วย แชมเปญแกล้มด้วยไข่ปลาคาร์เวีย
เลิศรส แล้วรับมอบประกาศนียบัตร ส าหรับผู้มาเยือน 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่ อัลต้ำ (Alta) เมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่ง

แม่น  าท่ีมีปลาแซลมอนท่ีดีที่สุดแห่งหนึ่ง 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Scandic Alta Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (7) :  อัลต้ำ – บินภำยในสู่ ออสโล   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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11.00 น.  เดินทางสู่ สนำมบิน 
14.40 น.  ออกเดินทางสู่ ออสโล โดยเที่ยวบิน SK4545 
16.40 น.  เดินทางถึง ออสโล น าท่านผ่านชม บริเวณถนน Aker Brygge เป็นย่านริมทะเลที่มีชีวิตชีวาและ

ทันสมัยพร้อมร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ และอพาร์ทเมนต์ราคาแพงมากกว่า 60 
แห่ง บริเวณนี เคยเป็นสถานที่ตั งของอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์มากว่าร้อยปี / ผ่านชม 
City Hall Square มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท ให้
ท่านเลือกซื อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย   

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

 

วันท่ี (8) :  ออสโล – สนำมบิน – กรุงเทพฯ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม อุทยำนฟรอกเนอร์ (Frogner Sculpture Park) ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากร
เอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และ
ทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั งของรูป
แกะสลักชิ นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว  

10.00 น.  เดินทางสู่ สนำมบิน 
13.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG955 

 

วันท่ี (9) :   กรุงเทพฯ 
  

06.20 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

******************************************** 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวรน์อร์เวย์ ตำมล่ำหำแสงเหนือ 9 วัน 6 คืน (TG + SK) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

อัตรำนี้รวม 1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย แอร์เวย์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  ระบุ
ในรายการ และสายการบินภายในประเทศ สายการบิน ชั นประหยัด (Economy Class) 
2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ   
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  และน  าดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน 
5. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช้งเก้นเข้าประเทศนอร์เวย์  
   และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
7. หัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงิน
ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
9. ค่าระวางน  าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น  าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแล
ของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)     
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  (ท่านละ 1 ใบ) 

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 900 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท-์แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมนิิบาร์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com, หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
 SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

ก ำหนดวันเดินทำง 

28 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62 05 – 13 ก.พ.62 16 – 24 มี.ค.62 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำปกติ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 169,000.- 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน) ท่ำนละ 167,000.- 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) ท่ำนละ 165,000.- 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ 18,000.- 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป  

หมำยเหตุ กรณีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงเรำจะต้องเก็บเงินเพิ่มท่ำนละ 10,000 บำท 
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 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 (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร ์02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  
กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 

นับตั งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั น) 
 

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. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั งนี จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
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เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้น ประเทศฟินแลนด์  
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 15 วันท ำกำร) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ นไป และมีหน้า
ส าหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย หนังสือ
เดินทางเล่มปัจจุบันต้องไม่ช ารุด เช่น ฉีกขาด เปียกน  า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื นหลังฉากสีขาวเท่านั น (ไม่ใช่รูปขาวด า) (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 
ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป 
 

**สถานฑูตนอร์เวย์ มีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลังไป 3 เดือน (ตรวจทุกหน้าวีซ่า) 
หากท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าและเกิน 3 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และกรุณาเปลี่ยนเสื อผ้าชุดใหม่*** 

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ดังนี   
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต

หรืออ าเภอเท่านั น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
ครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่านั นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่านั นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุ

ไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป 
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- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั นปีที่ศึกษา  
11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำง

นี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณา
ปรับสมุดบัญชีและถ่ายส าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไป

เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคาร

แทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 
- บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) 

มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียมดังนี  
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้สมเหตุสมผลใน

การยื่นวีซ่า 
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง

ระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

12. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า 

*** ทางสถานทูตนอร์เวย์ไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่า
กรุ๊ป ***  
 

***เอกสารการยื่นวีซ่าที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องสะกดให้ตรงกันกับหน้าหนังสือเดินทางเท่านั น  เอกสารห้ามติดแม็ก*** 

 
 


