
 
 

EHC-TG-12D-MIDNIGHT SUN 

     12 วนั พระอาทติย์เที่ยงคืน & แอตแลนติกโร้ด 
สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

(เส้นทางอนัซีน...พร้อมตกปูยกัษ์...King Crab และ ล่องเรือฟยอร์ดไลน์)  

 

 
20 ม.ิย. – 1 ก.ค. / 25 ก.ค.- 5 ส.ค. / 1-12 ส.ค. 2562 

ราคาพเิศษ 179,900 บาท  
(รวมวซ่ีาเชงเก้นและทิปต่างๆ… พร้อมเที่ยวบินภายใน) 

 

สตอกโฮล์ม (สวเีดน),  ศาลาว่าการเมือง, ล่องเรือซิลจาไลน์ (ห้อง Sea View), เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์), อวิาโล, ลกัเซล,  
ออนนิงสแวก (กจิกรรมจับปูยกัษ์ พร้อมลิม้ลองเมนูปูยักษ์), ไอซ์บาร์, นอร์ทเคป (ชมพระอาทติย์เทีย่งคืน), อลัต้า, ทรุมเซอ, 
ทรอนด์เฮม, แอตแลนติกโร้ด, ล่องเรือไกเรงเกอร์ฟยอร์ด, น่ังรถไฟสายโรแมนติก ฟลมั-ไมดัล, เบอร์เก้น, ล่องเรือ Fjordline 

ชมฟยอร์ดเบอร์เก้น – สตาแวงเกอร์ (ห้อง Sea View), โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก), ช้อปป้ิงจุใจ Stroget 
 



 
 

EHC-TG-12D-MIDNIGHT SUN 

     12 วนั มดิไนท์ซัน ชมพระอาทติย์เที่ยงคืน 
สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

(เส้นทางอนัซีน...พร้อมตกปูยกัษ์...King Crab และ ล่องเรือฟยอร์ดไลน์)  
วนัแรก กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
(แนะน าให้ท่านจัดกระเป๋าใบเลก็ ส าหรับพกัค้างบนเรือ Sijaline 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่เก็บไว้ในตู้เรือ) 
 

วนัทีส่อง สตอกโฮล์ม – พพิธิภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ซิตีฮ้อลล์ – ล่องเรือซิลจาไลน์ 
 

01.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินอาลนัดา (ARN)โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG960  
 สายการบินบริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.50 ช.ม.) 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาลนัดา ประเทศสวเีดน นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านชมกรุงสตอกโฮล์มซ่ึงตั้งอยูบ่นหมู่เกาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์ ก่อกาํเนิดนครอนังามสง่า
ริมคลองมากมาย ผา่นชมโรงละคร ทาํเนียบรัฐบาล นาํท่านเขา้ชมศาลากลางจงัหวดั (City hall) อนัมีช่ือเสียงไปทัว่
โลกในการจดังานเล้ียงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบลท่านจะได ้ชม ห้องจดัเล้ียง (Blue Hall) รวมทั้ง
ห้องโถงท่ีใช้ในการเตน้รําซ่ึงประดบัประดาไปด้วยโมเสคทองคาํกว่า 18 ล้านช้ิน ศาลาว่าการแห่งน้ีใช้เวลา
ก่อสร้างนานกวา่ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวสวีเดน Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น
และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 จากนั้นนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือรบโบราณวา
ซาร์ ซ่ึงไดรั้บการกูข้ึ้นมาหลงัจากจมอยู่ในนํ้ าเป็นเวลา 333 ปี ท่านจะไดช้มส่ิงของเคร่ืองใชภ้ายในเรือ ตลอดจน
เรือวาซาร์ท่ีแทจ้ริงเกือบสมบูรณ์แบบเหมือนเม่ือสมยั ค.ศ.1625 ท่ีพระเจา้กุสตาฟอดอลฟุสท่ี 2 ดาํริให้สร้างเรือรบ
น้ีข้ึนมาเพื่อขยายอาํนาจทางการทหารทัว่ยโุรป 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านข้ึนจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan เพื่อบนัทึกภาพของกรุงสตอกโฮล์มจากมุมท่ีสวยท่ีสุด เมืองท่ีได้รับ
สมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยงัไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรป” 
อิสระใหท้่านไดช้มววิสวยของตวัเมืองท่ีตั้งและโอบลอ้มไปดว้ยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แลว้ยอ้นอดีตโดยชมยา่นเมือง
เก่าท่ีมีอายมุากกวา่ 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ท่ีมีการตั้งบา้นเรือนบนเกาะน้ีตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 
13 และมีการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม นาํท่านเท่ียวชมภายในเมืองเก่าโอลด์ซิต้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัหมู่อาคาร
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หลากสีมากมายท่ีเรียงรายรอนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกมาเก็บภาพความน่าประทบัใจ จากนั้นนาํท่าน ผา่นชม
พระบรมมหาราชวงับนเกาะสตาเดน ชมวงัหลวงอนัโอ่โถงงาม สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัเรเนซองส์ ปัจจุบนั
เป็นท่ีเล้ียงรับรองผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบล ไดเ้วลา 

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ เพื่อเชคอินลงเรือสาํราญ Silja Line 
16.45 น. เรือสาํราญออกจากท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ (ประเทศสวเีดน) มุ่งสู่ท่าเทียบเรือ เฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด)์  
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภายในเรือสาํราญ  
 

อสิระให้ท่านพกัผ่อน ภายในเรือส าราญ Silja Line (ห้องพักแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 
 
วนัทีส่าม เฮลซิงก ิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
09.55 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเฮลซิงกิ 

นาํท่านเชคเอาทจ์ากเรือสาํราญ  
 นาํท่านเท่ียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลาง

ทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐานอยูอ่ยา่งโดด
เด่นเป็นสง่า จากนั้นนาํท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่น Sibelius Park 
ถูกสร้างข้ึนเพื่อสดุดีให้แก่นกัประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามวา่ Jean Sibelius (1865-
1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกข้ึนมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลกัษณะเป็น
อนุสาวรียท่ี์แปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสร้างโดยนาํเอาแท่งเหล็กจาํนวน 600 แท่ง มา
เช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ท่ีมีความสูง 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนกั 24 ตนั
ตั้งอยู่กลางแจง้อย่างโดดเด่น จากนั้นนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้เซอูราซาอารี (Seurasaari Open Air 
Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ท่ีจดัแสดงบา้นเรือนในแต่ละภูมิภาคของประเทศฟินแลนด์ ตลอดจนจาํลอง
สถานท่ีสําคญัๆทางประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวฟินแลนด์ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและบา้นเรือน
อนัแปลกตาของชาวแลปแลนดท่ี์สามารถชมไดจ้ากสถานท่ีแห่งน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย นาํท่านถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซ่ึงในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลสั เป็นมหาวิหารสีขาว
บริสุทธ์ิสวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยูจ่นเรียกวา่เป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็วา่ไดซ่ึ้งจะมีนกัท่องเท่ียวนิยมมา
ถ่ายรูปกนัอยา่งเป็นจาํนวนมาก จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารอุสเปนสก้ี (Uspenski Church) เป็นมหาวิหาร
ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ สร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei 
Gornostajev สาํหรับมหาวหิารแห่งน้ีถือวา่เป็นเคร่ืองแสดงถึงความสัมพนัธ์ของฟินแลนด์กบัรัสเซีย ท่ีเคยปกครอง
ฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี จากนั้นนาํท่านชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio Church) หรือท่ีรู้จกักนัใน
นาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 
2511 แลว้เสร็จวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป และมีความเช่ือวา่หากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเร่ืองเก่ียวกบั
ความรักในโบสถ์น้ีก็จะสมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐานทุกประการ จึงทาํให้มีผูค้นจาํนวนมากเดินทางมาจดัพิธีแต่งงาน
ท่ีน่ี เพราะว่ากนัว่าคู่รักท่ีมาจดัพิธีแต่งงานท่ีโบสถ์แห่งน้ีจะครองรักกนัยืนยาว นาํท่านสู่ห้างสรรพสินคา้ฟอร่ัม 
(Forum Shopping Center) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเฮลซิงกิ ซ่ึงมีร้านคา้กวา่ 120 ร้าน 
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Scandic Helsinki Airport Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ี่ เฮลซิงก ิ– อวิาโล – ลกัเซล – ออนนิงสแวก – ไอซ์บาร์ – นอร์ธเคป (ชมพระอาทติย์เทีย่งคืน) 
 

04.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ  
06.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ สู่ สนามบินอิวาโล โดยเท่ียวบิน AY687 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโล 
08.15 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอิวาโล เมืองท่ีตั้งในเขตการปกครองอินารี (Inari) ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด ์

เมืองท่ีตั้งใกลท้ะเลสาบอินารี เป็นเมืองสกีรีสอร์ท และ ยงัเป็นเมืองหนา้ด่านประตูท่ีมุ่งสู่นอร์ดเคป หากเดินทางมา
จากฝ่ังฟินแลนด์ ในอดีตเมืองน้ีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากสงครามแลปแลนด์ (Lapland war) ในช่วงระหวา่ง
ปี 1944-1945 ซ่ึงถูกรุกรานโดยกองทพัเยอรมนั อย่างไรก็ตามหลงัสงครามเมืองอิวาโล ไดถู้กบูรณะข้ึนมาใหม่
กลายเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามเหมือนในปัจจุบนั นาํท่านผา่นชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งนํ้ าจืดขนาดใหญ่กบั
เกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวแลป (Sami) นาํท่านเขา้สู่ “พิพิธภณัฑ์ชาวแลป หรือ
พิพิธภณัฑ์ไซดา (Siida Museum)” ชมสภาพจาํลองความเป็นอยูข่องชาวแลป ในพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นกบัเร่ืองราว
ชาวพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นแถบขั้วโลกเหนือมาเป็นเวลานาน ถ่ินกาํเนิดกวางเรนเดียร์ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง
ลกัเซล (Lakselv) (ระยะทาง 190 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ชม.  เมืองทางตอนเหนือของ
ประเทศนอร์เวย ์เรียกไดว้่าใกลเ้ขตกรีนแลนด์มาก เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีส่วนหน่ึงของเขตแลป
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แลนด์ เรียกได้ว่าเป็นผืนแผ่นดินของนอร์เวย์ท่ีอยู่ใกล้ขั้ วโลกเหนือมากอีกแห่งหน่ึง ท่านจะได้สัมผสักับ
ทศันียภาพของเมืองท่ีอยูท่างตอนเหนือของอาณาเขตแลปแลนด ์

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสแวก (Honningsvag) ดินแดนท่ีอยูท่างเหนือสุดของโลก โดยอยูท่างภาคเหนือของ
ประเทศนอร์เวย ์เป็นแควน้กวา้งใหญ่ซ่ึงเป็นบริเวณแห่งทะเลนํ้ าแข็ง (Arctic Circle) และเป็นดินแดนแห่งพระ
อาทิตยเ์ท่ียงคืน (Midnight Sun) ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติสองขา้งทาง ป่าไมอ้นังดงามตามแบบ
ฉบบัขั้วโลกเหนือ นาํท่านสัมผสัประสบการณ์นัง่ชิลล์จิบเคร่ืองด่ืมใน Arctico Ice Bar บาร์นํ้ าแข็งท่ีอยูเหนือสุด
ของโลก สัมผสัประสบการณ์พิเศษในการนัง่เล่นและชมหอ้งนัง่ดริงคใ์นไอซ์บาร์แห่งน้ี 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านเดินทางสู่ท่ีตั้งของ “ศูนยนิ์ทรรศการนอร์ธเคป” ซ่ึงตั้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป อิสระให้ท่านชม

ภาพถ่ายเก่ียวกบัการประพาสของรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2450 ซ่ึงพระองค์ไดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหิน
ขนาดใหญ่ ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้ห้ชาวไทยไดมี้ความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภณัฑ์สยาม 
ท่ีจดัสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเร่ืองราวของปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในห้อง 
Auditorium ก่อนท่ีจะไปชมปรากฏการณ์จริงดา้นนอก  

 
0.00 น. หากสภาพอากาศเอ้ืออาํนวย ท่านจะไดช้มความงามของ “พระอาทิตยท่ี์ส่องแสงสีทองงามจบัตาใน ยามเท่ียงคืน 

หรือท่ีรู้จกัในนาม “Midnight Sun” ภาพดวงอาทิตยส์ะทอ้นผืนนํ้ าในมหาสมุทรอาร์กติก ในดินแดนสุดขอบ
โลก พร้อมรับ“ประกาศนียบตัร” ณ จุดเหนือสุดของแผน่ดินนอร์เวย ์เป็นท่ีระลึกในการท่ีท่านไดเ้ดินทางมาเยือน
ดินแดนอนัเป็น “ท่ีสุด” แห่งน้ี 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Scandic Honningsvag Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่ห้า ออนนิงสแวก (กจิกรรมตกปูยกัษ์ พร้อมชิมปูยกัษ์) – อลัตา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านสัมผสัประสบการณ์จบัปูยกัษ ์(King Crab Safari) โดยนัง่เรือ (Boat King Crab Safari) ต่ืนตาต่ืนใจกบัการ

จบัปูยกัษต์วัเป็นๆให้ท่านไดล้องจบัและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก กบักิจกรรมจบัปูยกัษใ์นเขตแลปแลนด์ นบัเป็นอีก
กิจกรรมท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ของชาวนอร์ดิชในเขตแลปแลนด ์

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั พร้อมล้ิมลองเมนูปูยกัษ ์
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอลัตา (Alta) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินน์มาร์กและเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่ชาวประมงวา่มีแหล่ง
แม่นํ้ าท่ีมีปลาแซลมอนท่ีดีท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง และยงัเป็นเมืองใหญ่ดา้นการศึกษาของนอร์เวยอี์กดว้ย เมืองน้ี
เป็นอีกเมืองท่ีสามารถชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนไดเ้พราะเป็นเมืองท่ีตั้งอยูเ่หนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล นาํท่านเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ (Open Air Museum – The Rock Art of Alta) อนัเป็นท่ีตั้งของภาพเขียนสีสมยัโบราณ โดย
ภาพดงักล่าวไดมี้การคน้พบคร้ังแรกในปี 1973 ซ่ึงมีภาพกวา่ 6,000 ภาพ ท่ีไดเ้ขียนบ่งบอกเร่ืองราวการดาํเนินชีวิต
ในสมยัโบราณ การเขียนเล่าเร่ืองราวต่างๆในอดีต จนองคก์ารยูเนสโก ้ไดข้ึ้นทะเบียนให้บริเวณการคน้พบภาพสี
ต่างๆเป็นมรดกโลกในปี 1985 ซ่ึงพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งน้ีกินพื้นท่ีครอบคลุมหมู่บา้นเล็กๆในหลายหมู่บา้น นาํ
ท่านชมประติมากรรมอนัทรงคุณค่าของชาวนอร์เวย ์ภาพเขียนสีบนกอ้นหินท่ีมีอายุนบัพนัปี แต่ยงัคงความงดงาม
และทรงคุณค่าทางวฒันธรรมเป็นอยา่งยิง่ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Thon Hotel Alta **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หก อลัตา – ทรุมเซอ   
 

เชา้ รับอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
05.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอลัตา 
07.00 น  ออกเดินทางจากสนามบินอลัตา สู่สนามบินทรุมเซอ โดยเท่ียวบิน DY323  
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07.35 น. เดินทางถึงสนามบินทรุมเซอ 
 นาํท่านเท่ียวชมเมืองทรุมเซอ (Tromso) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตมณฑลทรอม (Troms) อีกหน่ึง

มณฑลทางตอนเหนือของนอร์เวย ์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวยีน อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิลอีกด้วย นําท่านชมบริเวณย่านใจกลางเมือง ท่านสามารถชมความงดงามของเหล่า
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสันฉูดฉาด 
จากนั้น นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารอาร์คติก (Arctic Cathedral) มหาวิหารท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรม
สมยัใหม่ อีกทั้งยงัมีโครงสร้างท่ีโดดเด่น ซ่ึงไดแ้รงบนัดาลใจในการสร้างมาจากสภาพภูมิทศัน์ในแบบภาคเหนือ
ของนอร์เวย ์  มหาวิหารอาร์คติก ถือวา่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในทรุมเซอ โดยมหาวิหารน้ี
สร้างข้ึนในปี 1965 เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถชมความงดงามของพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนไดอ้ยา่ง
ชดัเจน นาํท่านสัมผสักบัประสบการณ์การนัง่เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Storsteinen Mountain) ยอดเขาท่ี
สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ของเมืองทรุมเซอไดอ้ยา่งชดัเจน อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงามเมืองทรุมเซอจาก
มุมสูง หากมีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ขั้วโลก(Polar Museum) อีกหน่ึงพิพิธภณัฑ์ท่ีอยูใ่นอาคารไมสี้แดง มีลกัษณะคลา้ยๆกบั
โกดงัเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหน่ึงอาคารแห่งประวติัศาสตร์ของนอร์เวย ์ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 
1830 ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของภูมิภาค การสํารวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นท่ีในแถบอาร์คติก 
นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการล่าสัตวใ์นเขตอาร์คติก ซ่ึงไดแ้ก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล 
จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมบริเวณท่าเรือ (Harbor) ซ่ึงติดกบัถนนคนเดิน (Walking Street) ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงาม
ตลอดจนมีร้านคา้ ร้านกาแฟ และ ร้านของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงและเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Clarion The Edge Hotel / Scanci Ishavs hotel **** หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีเ่จ็ด ทรุมเซอ – ทรอนด์เฮม – คริสเตียนซุนด์    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. นาํท่านสู่สนามบินทรุมเซอ 
09.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองทรอนด์เฮม โดยเท่ียวบิน SK4561 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินทรอนดเ์ฮม 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองสวยอีกแห่งของประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ยุค
ไวก้ิง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศนอร์เวย ์บา้นเรือนสองฝ่ังสร้างข้ึนในแบบนอร์วีเจียนท่ีเน้นสีสันโดดเด่น
สวยงาม สร้างข้ึนเรียงรายสองฝ่ังริมแม่นํ้าไนเดลวา (Nidelva) นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีสวยงามไม่แพเ้มืองเบอร์เกน้ 
นาํท่านเท่ียวชมความน่ารักและความสวยงามของเมืองน้ี นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์นิดาโรส (Nidaros Cathedral) 
ซ่ึงเป็นโบสถเ์ก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดแห่งเมืองน้ี สมควรแก่เวลานาํท่านข้ึนเรือเฟอร์ร่ี เพื่อเดินทางสู่เมืองคาร์เนสทรัม 
(Kanestraum) เพื่อชมทศันียภาพของเส้นทาง แอตแลนติกโอเชียนโร้ด นาํท่านเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด ์
(Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะไดช้มความสวยงามของถนนเรียบทะเลหรือท่ีรู้จกัในนามแอตแลนติกโร้ด 
(Atlantic Ocean Road) มีความยาวทั้งส้ิน 8.3 กิโลเมตรสร้างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย ์ บน
เส้นทางท่ีสูงชนัสลบัคดเค้ียว และมีจุด Storseisundet  คือจุดท่ีสูงและสวยท่ีสุด เป็นสะพานท่ีมีเส้นโคง้อยา่งน่าท่ึง
และสวยงาม ซ่ึงใช้เทคนิคในการออกแบบและการก่อสร้างสะพานท่ีน่าประทบัใจมาก ให้ท่านไดช่ื้นชมความ
สวยงามของเส้นทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ท่ีไดช่ื้อเป็นเส้นทางท่ีสวยท่ีสุด 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Thon Hotel Kristiansund **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีแ่ปด คริสเตียนซุนด์ – แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองมอลเด (Molde) ผา่นเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเตม็รูปแบบ ซ่ึงมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อ

เช่ือมการเดินทางระหว่างเมืองคริสเตียนซุนด์และเมืองมอลเด ระหว่างทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงาม
ของเส้นทางท่ีเรียกไดว้า่สวยติดอนัดบั สถานท่ีไม่ควรพลาดหากมาเยอืนนอร์เวย ์ 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ภูมิภาคฟยอร์ดไกเรงเกอร์ (Geiranger) อญัมณีเม็ดงามท่ีประดบัไวใ้นมงกุฎของฟยอร์ดแห่ง
นอร์เวย ์อ่าวแคบๆ ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ อาทิ นํ้ าตก, ป่าอนัสวยงาม
ปกคลุมไปดว้ยพืชสีเขียวตดักบัสีนํ้ าเงินของนํ้ าทะเลเป็นภาพแบบพาโนรามาท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวย ์ นาํท่าน 
ล่องเรือชมฟยอร์ดไกเรงเกอร์ (Geirangerfjord Cruise) ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 1 ชัว่โมง ท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดใน
นอร์เวย ์จากนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือน และบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ดแห่งน้ีไว ้ผา่นชมนํ้ าตกสูงทั้งเจ็ดแห่ง 
Seven Sisters หน่ึงในเอกลกัษณ์ของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัแหล่งฟยอร์ด ท่ีมี
ธรรมชาติของขนุเขาท่ีงดงามสงบเงียบ ทั้งนํ้าตกอนัหลากหลายท่ีกระเซ็นละอองนํ้ าจากเทือกเขาสูงใหญ่ลงสู่เบ้ือง
ล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ท่ีสะทอ้นแสงอนัแวววาวตระการตาตดักบัทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลบักบัตนัสนอนั
ยิ่งใหญ่เหนือคาํบรรยายยิ่งนกั  เรือล่องมาถึงเมืองเฮเลซุลท์ (Hellesylt) เมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลก
ของ UNESCO เปรียบเป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและหุบเขา โดยในช่วงฤดูร้อนนกัท่องเท่ียว
หลายพนัคนเดินทางมาชมความสวยงามของธรรมชาติ และทาํกิจกรรมต่างๆไม่วา่จะเป็น การล่องแก่ง หรือพาย
เรือคายคั ท่ีเมืองแห่งน้ี  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Havila Hotel Raftevold **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่ก้า เฮเลซุลท์ – รถไฟโรแมนติก ฟลมั – ไมดัล – เบอร์เก้น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟลมั (Flam) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีขนาดเล็กมาก โดยมีประชากรเพียง 300 คนเท่านั้น ท่ีน่ีเป็น

ศูนยก์ลางของนอร์เวยฟ์ยอร์ด อยูใ่นเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) ทางตะวนัตกของนอร์เวย ์
ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของเกาะแก่งนอ้ยใหญ่และฟยอร์ดอนัสวยงามของนอร์เวย ์

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

บ่าย นาํท่านสัมผสับรรยากาศนัง่รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (Flamsbana) สู่สถานีไมดรัล (Myrdal) เพียง 
55 นาที ไมดรัลเป็นศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเลใกลก้นั
กบัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการ
ละลายของธารนํ้ าแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะท่ีปกคลุมอยูบ่นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผา่นอุโมงค์, 
ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่นํ้า และรถไฟจอดใหท้่านไดถ่้ายภาพกบันํ้ าตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดู
ใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยู่มากมาย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน้ 
(Bergen) เมืองท่าศูนยก์ลางการประมงริมฝ่ังทะเลเหนือของนอร์เวย ์และในอดีตเมืองเบอร์เก้น ยงัไดรั้บการ
สถาปนาจาก พระเจา้ อูลาฟ เชอร์ระ ให้เป็นเมืองหลวงของนอร์เวยเ์ม่ือปีคศ. 1970 ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาเป็นกรุง
ออสโลในปัจจุบนั  

 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Thon Hotel Bergen / Scandic Bergen City **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 
วนัทีสิ่บ เบอร์เก้น – น่ังเรือฟยอร์ดไลน์ (Sea View)  ชมฟยอร์ด เบอร์เก้น – สตาแวงเกอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านชมกรุงเบอร์เกน้ชมอาคารไมห้นา้อ่าวบริกเกน (Bryggen) ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษ ์จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลก และปัจจุบนัไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดียิ่ง นาํท่านเดินทางสู่สถานีฟอร์บาเนน้ (Floibanen)    
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เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่ ในการนัง่รถรางไฟฟ้าฟอร์บาเนน้ เพื่อไปชมทิวทศัน์งดงามบนยอดเขา
ฟลอเยน (Mount Floyen) ซ่ึงสูงจากะดบันํ้าทะเล   320 เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเบอร์เกน้ท่ีตั้งอยูบ่น
ปากฟยอร์ดนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นปลายทางเส้นทางสาย ฟยอร์ดอนังดงามท่ีอิสระใหท้่านถ่ายรูปและเลือกชมของท่ี
ระลึกนานาชนิด 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

12.00 น. นาํท่านเชคอินลงเรือ Fjord Line  
13.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเบอร์เกน้ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือสตาแวงเกอร์ ระหวา่งท่ีเรือล่องอยูใ่นฟยอร์ด ท่านจะได้

ชมทศันียภาพและทิวทศัน์อนัสวยงามของฟยอร์ดแห่งประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงมีความสวยงามแตกต่างกนั ทั้ งน้ี
เส้นทางล่องเรือฟยอร์ดแห่งน้ี เป็นเส้นทางอนัซีนใหม่ สําหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการสัมผสัธรรมชาติประเทศนอร์เวยท่ี์
ต่างออกไป อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  

20.00 น. เรือล่องจากสตาแวงเกอร์มุ่งหนา้สู่เมืองเฮิร์ทซอลส์ (ประเทศเดนมาร์ก) 
 

   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภายในเรือสาํราญ  
 

อสิระให้ท่านพกัผ่อน ภายในเรือส าราญ Fjord Line  (ห้องพกัแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 
 

วนัทีสิ่บเอด็ โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ภายในเรือ 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองเฮิร์ทซอลส์ (ประเทศเดนมาร์ก) 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองออร์ฮูส (Aarhus) เพื่อข้ึนเรือเฟอร์ร่ีสู่นครโคเปนเฮเกน เมืองออร์ฮูส เป็นเมืองใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของเดนมาร์ก เป็นเมืองท่าสําคญัริมอ่าวออร์ฮูสทางฝ่ังตะวนัออกของคาบสมุทรจตัแลนด์ ไดรั้บการ
กล่าวถึงอยา่งไม่เป็นทางการวา่เป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรจตัแลนด์ โดยอยูติ่ดกบัทะเลเหนือและทะเลบอลติก 
ถือวา่มีความสวยงามอีกเมืองของเดนมาร์ก  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B9%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านสู่ยา่นนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบรรเทิงยา่นริมนํ้าของเมืองโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นยา่นคา้ขายและสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสําคัญ เพราะมีทั้ งร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ทอดตัวยาวสองฝ่ังแม่นํ้ า 
สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสานกนั
ได้อย่างลงตวั นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมทศันียภาพเมืองโคเปนเฮเก้น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลาง
เมือง เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมท่ีมี
ราคาแพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียื่นจากศาลาวา่การเมืองไปยงัถนน Kongens 
Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 
4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 
 

 
 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ เพื่อเชคอินและทาํ Tax Refund 
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน TG953 (บินตรง) ใชเ้วลาบินประมาณ 10.35 ชัว่โมง 
 สายการบินบริการ อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วนัทีสิ่บสอง กรุงเทพมหานคร 
 

13.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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     12 วนั พระอาทติย์เที่ยงคืน & แอตแลนติกโร้ด 
สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

(เส้นทางอนัซีน...พร้อมตกปูยกัษ์...King Crab และ ล่องเรือฟยอร์ดไลน์)  

20 มิ.ย. – 1 ก.ค. / 25 ก.ค.- 5 ส.ค. / 1-12 สิงหาคม 2562 
อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2562 มิ.ย.-ส.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 179,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 22,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 175,900 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 35,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 90,000-120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (TG: BKK-ARN//CPH-BKK) หกัคืนท่านละ 30,000 

วซ่ีาเชงเกน้ หากมีแลว้หกัคืนท่านละ 3,300 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวมิดไนทซ์นั (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดย (TG/AY/DY/SK)  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, 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) 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์, ค่าทิปพนกังานขนกระเป๋า และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชาํระหลงัจากสาํรองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 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 หลงัไดท้าํการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 



 
 

EHC-TG-12D-MIDNIGHT SUN 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

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

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

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

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

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

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 
 

EHC-TG-12D-MIDNIGHT SUN 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศนอร์เวย์ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ 

หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สาํเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

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

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

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 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  
         12 วนั พระอาทติย์เทีย่งคืน & แอตแลนตกิโร้ด 

สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

(เส้นทางอนัซีน...พร้อมตกปูยกัษ์...King Crab และ ล่องเรือฟยอร์ดไลน์)  
ราคาทัวร์ 179,900   20 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2562      25 ก.ค.- 5 ส.ค.2562 

1-12 สิงหาคม 2562 
 

ลาํดบัท่ี 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 เป็นการทาํวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
 

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

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

ติดต่อเจ้าหน้าที ่:  โทร 02 635 1415 


