EHC-TG-12D-MIDNIGHT SUN

12 วัน พระอาทิตย์ เที่ยงคืน & แอตแลนติกโร้ ด
สวีเดน – ฟิ นแลนด์ – นอร์ เวย์ – เดนมาร์ ก
(เส้ นทางอันซีน...พร้ อมตกปูยกั ษ์ ...King Crab และ ล่ องเรื อฟยอร์ ดไลน์ )

20 มิ.ย. – 1 ก.ค. / 25 ก.ค.- 5 ส.ค. / 1-12 ส.ค. 2562
ราคาพิเศษ 179,900 บาท
(รวมวีซ่าเชงเก้ นและทิปต่ างๆ… พร้ อมเที่ยวบินภายใน)
สตอกโฮล์ม (สวีเดน), ศาลาว่าการเมือง, ล่องเรื อซิลจาไลน์ (ห้ อง Sea View), เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ ), อิวาโล, ลักเซล,
ออนนิงสแวก (กิจกรรมจับปูยกั ษ์ พร้ อมลิม้ ลองเมนูปูยักษ์ ), ไอซ์ บาร์ , นอร์ ทเคป (ชมพระอาทิตย์เทีย่ งคืน), อัลต้ า, ทรุ มเซอ,
ทรอนด์ เฮม, แอตแลนติกโร้ ด, ล่องเรื อไกเรงเกอร์ ฟยอร์ ด, นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-ไมดัล, เบอร์ เก้น, ล่องเรื อ Fjordline
ชมฟยอร์ ดเบอร์ เก้ น – สตาแวงเกอร์ (ห้ อง Sea View), โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ ก), ช้ อปปิ้ งจุใจ Stroget
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12 วัน มิดไนท์ ซัน ชมพระอาทิตย์ เที่ยงคืน
สวีเดน – ฟิ นแลนด์ – นอร์ เวย์ – เดนมาร์ ก
(เส้ นทางอันซีน...พร้ อมตกปูยกั ษ์ ...King Crab และ ล่ องเรื อฟยอร์ ดไลน์ )
วันแรก

กรุ งเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม

22.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผูโ้ ดยสาร
สายการบินไทย ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
(แนะนาให้ ท่านจัดกระเป๋าใบเล็ก สาหรับพักค้ างบนเรื อ Sijaline 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่ เก็บไว้ ในตู้เรื อ)

วันทีส่ อง

สตอกโฮล์ม – พิพธิ ภัณฑ์ เรื อรบโบราณวาซาร์ – ซิตฮี้ อลล์ – ล่องเรื อซิลจาไลน์

01.10 น.

ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิสู่สนามบินอาลันดา (ARN)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
สายการบินบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินอาลันดา ประเทศสวีเดน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านชมกรุ งสตอกโฮล์มซึ่ งตั้งอยูบ่ นหมู่เกาะใหญ่นอ้ ยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ ก่อกําเนิ ดนครอันงามสง่า
ริ มคลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ทําเนียบรัฐบาล นําท่านเข้าชมศาลากลางจังหวัด (City hall) อันมีชื่อเสี ยงไปทัว่
โลกในการจัดงานเลี้ ยงเพื่อเป็ นเกียรติแก่ผทู ้ ี่ได้รับรางวัลโนเบลท่านจะได้ ชม ห้องจัดเลี้ยง (Blue Hall) รวมทั้ง
ห้องโถงที่ใช้ในการเต้นรําซึ่ งประดับประดาไปด้วยโมเสคทองคํากว่า 18 ล้านชิ้ น ศาลาว่าการแห่ งนี้ ใช้เวลา
ก่อสร้างนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวสวีเดน Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน
และมุงหลังคาด้วยหิ นโมเสค สร้างแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 จากนั้นนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อรบโบราณวา
ซาร์ ซึ่ งได้รับการกูข้ ้ ึนมาหลังจากจมอยู่ในนํ้าเป็ นเวลา 333 ปี ท่านจะได้ชมสิ่ งของเครื่ องใช้ภายในเรื อ ตลอดจน
เรื อวาซาร์ ที่แท้จริ งเกือบสมบูรณ์แบบเหมือนเมื่อสมัย ค.ศ.1625 ที่พระเจ้ากุสตาฟอดอลฟุสที่ 2 ดําริ ให้สร้างเรื อรบ
นี้ข้ ึนมาเพื่อขยายอํานาจทางการทหารทัว่ ยุโรป

07.00 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านขึ้ นจุ ดชมวิวบนเนิ นเขา Fjallgatan เพื่อบันทึกภาพของกรุ งสตอกโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด เมืองที่ได้รับ
สมญานามว่า “เวนิ สแห่ งยุโรปเหนื อ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็ น “นครหลวงแห่ งวัฒนธรรมของยุโรป”
อิสระให้ท่านได้ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ต้ งั และโอบล้อมไปด้วยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แล้วย้อนอดีตโดยชมย่านเมือง
เก่าที่มีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ที่มีการตั้งบ้านเรื อนบนเกาะนี้ ต้ งั แต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที่
13 และมีการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม นําท่านเที่ยวชมภายในเมืองเก่าโอลด์ซิต้ ี ท่านจะได้สัมผัสกับหมู่อาคาร
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15.00 น.
16.45 น.

หลากสี มากมายที่เรี ยงรายรอนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเก็บภาพความน่าประทับใจ จากนั้นนําท่าน ผ่านชม
พระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน ชมวังหลวงอันโอ่โถงงาม สง่าด้วยสถาปั ตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปั จจุบนั
เป็ นที่เลี้ยงรับรองผูท้ ี่ได้รับรางวัลโนเบล ได้เวลา
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อสตอกโฮล์ม เพื่อเชคอินลงเรื อสําราญ Silja Line
เรื อสําราญออกจากท่าเทียบเรื อสตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน) มุ่งสู่ ท่าเทียบเรื อ เฮลซิ งกิ (ประเทศฟิ นแลนด์)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ ท่านพักผ่อน ภายในเรื อสาราญ Silja Line (ห้ องพักแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW)

วันทีส่ าม

เฮลซิงกิ

เช้า
09.55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อเฮลซิ งกิ
นําท่านเชคเอาท์จากเรื อสําราญ
นําท่านเที่ยวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็ นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จดั กิจกรรมใหญ่ๆ และเป็ นศูนย์กลาง
ทางประวัติศาสตร์ ของเฮลซิ งกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยูอ่ ย่างโดด
เด่นเป็ นสง่า จากนั้นนําท่านชม อนุสาวรี ยซ์ ิ เบลิอุส (Sibelius Monument) อนุ สาวรี ยแ์ ห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ น Sibelius Park
ถูกสร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นกั ประพันธ์เพลงคลาสสิ กชื่ อดังของโลกชาวฟิ นแลนด์นามว่า Jean Sibelius (18651957) ผูแ้ ต่ ง เพลงฟิ นแลนเดี ย เพลงปลุ ก ใจชาวฟิ นน์ ใ ห้ลุก ขึ้ นมาเรี ย กร้ องเอกราชจากรั ส เซี ย ลัก ษณะเป็ น
อนุสาวรี ยท์ ี่แปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็ นการสร้างโดยนําเอาแท่งเหล็กจํานวน 600 แท่ง มา
เชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็ นรู ปร่ างของออร์ แกนลม ที่มีความสู ง 85 ม. กว้าง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนัก 24 ตัน
ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่น จากนั้นนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเซอูราซาอารี (Seurasaari Open Air
Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จดั แสดงบ้านเรื อนในแต่ละภูมิภาคของประเทศฟิ นแลนด์ ตลอดจนจําลอง
สถานที่สําคัญๆทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชาวฟิ นแลนด์ ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและบ้านเรื อน
อันแปลกตาของชาวแลปแลนด์ที่สามารถชมได้จากสถานที่แห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นําท่านถ่ ายรู ปมหาวิหารเฮลซิ งกิ (Helsinki Cathedral) ซึ่ งในอดี ตเรี ยกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็ นมหาวิหารสี ขาว
บริ สุทธิ์ สวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยูจ่ นเรี ยกว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์ กของเฮลซิ งกิก็วา่ ได้ซ่ ึ งจะมีนกั ท่องเที่ยวนิ ยมมา
ถ่ายรู ปกันอย่างเป็ นจํานวนมาก จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Church) เป็ นมหาวิหาร
ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ สร้ างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบก่อสร้ างโดย Aleksei
Gornostajev สําหรับมหาวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็ นเครื่ องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟิ นแลนด์กบั รัสเซี ย ที่เคยปกครอง
ฟิ นแลนด์อยู่ถึง 108 ปี จากนั้นนําท่านชมโบสถ์เทมเปลิ โอคิโอ" (Temppeliaukio Church) หรื อที่รู้จกั กันใน
นาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรื ออีกชื่ อหนึ่งคือ "โบสถ์แห่ งความรัก" ถู กสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2511 แล้วเสร็ จวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปี ถัดไป และมี ความเชื่ อว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิ ษฐานเรื่ องเกี่ยวกับ
ความรักในโบสถ์น้ ี ก็จะสมหวังในสิ่ งที่อธิ ษฐานทุกประการ จึงทําให้มีผคู ้ นจํานวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงาน
ที่นี่ เพราะว่ากันว่าคู่รักที่มาจัดพิธีแต่งงานที่โบสถ์แห่ งนี้ จะครองรักกันยืนยาว นําท่านสู่ ห้างสรรพสิ นค้าฟอรั่ม
(Forum Shopping Center) ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองเฮลซิ งกิ ซึ่ งมีร้านค้ากว่า 120 ร้าน
ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Scandic Helsinki Airport Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เฮลซิงกิ – อิวาโล – ลักเซล – ออนนิงสแวก – ไอซ์ บาร์ – นอร์ ธเคป (ชมพระอาทิตย์เทีย่ งคืน)

04.00 น.
06.25 น.
07.35 น.
08.15 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิ งกิ
ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิ งกิ สู่ สนามบินอิวาโล โดยเที่ยวบิน AY687 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอิวาโล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล เมืองที่ต้ งั ในเขตการปกครองอินารี (Inari) ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟิ นแลนด์
เมืองที่ต้ งั ใกล้ทะเลสาบอินารี เป็ นเมืองสกีรีสอร์ ท และ ยังเป็ นเมืองหน้าด่านประตูที่มุ่งสู่ นอร์ ดเคป หากเดินทางมา
จากฝั่งฟิ นแลนด์ ในอดีตเมืองนี้ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามแลปแลนด์ (Lapland war) ในช่วงระหว่าง
ปี 1944-1945 ซึ่ งถู กรุ กรานโดยกองทัพเยอรมัน อย่างไรก็ตามหลังสงครามเมืองอิวาโล ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่
กลายเป็ นเมืองที่มีความสวยงามเหมือนในปั จจุบนั นําท่านผ่านชม “ทะเลสาบอินารี ” แหล่งนํ้าจืดขนาดใหญ่กบั
เกาะแก่ งมากมาย บริ เวณแถบนี้ เป็ นที่ อยู่อาศัย ของชาวแลป (Sami) นํา ท่านเข้า สู่ “พิ พิธภัณฑ์ชาวแลป หรื อ
พิพิธภัณฑ์ไซดา (Siida Museum)” ชมสภาพจําลองความเป็ นอยูข่ องชาวแลป ในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านกับเรื่ องราว
ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยูใ่ นแถบขั้วโลกเหนือมาเป็ นเวลานาน ถิ่นกําเนิดกวางเรนเดียร์ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมือง
ลักเซล (Lakselv) (ระยะทาง 190 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) ชม. เมืองทางตอนเหนื อของ
ประเทศนอร์ เวย์ เรี ยกได้ว่าใกล้เขตกรี นแลนด์มาก เป็ นเมืองเล็กๆ น่ ารัก ที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่ งของเขตแลป
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แลนด์ เรี ย กได้ว่า เป็ นผื น แผ่น ดิ น ของนอร์ เ วย์ที่ อ ยู่ใ กล้ข้ วั โลกเหนื อ มากอี ก แห่ ง หนึ่ ง ท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ
ทัศนียภาพของเมืองที่อยูท่ างตอนเหนือของอาณาเขตแลปแลนด์
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสแวก (Honningsvag) ดินแดนที่อยูท่ างเหนือสุ ดของโลก โดยอยูท่ างภาคเหนื อของ
ประเทศนอร์ เวย์ เป็ นแคว้นกว้างใหญ่ซ่ ึ งเป็ นบริ เวณแห่ งทะเลนํ้าแข็ง (Arctic Circle) และเป็ นดินแดนแห่ งพระ
อาทิตย์เที่ยงคืน (Midnight Sun) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทาง ป่ าไม้อนั งดงามตามแบบ
ฉบับขั้วโลกเหนือ นําท่านสัมผัสประสบการณ์นงั่ ชิ ลล์จิบเครื่ องดื่มใน Arctico Ice Bar บาร์ น้ าํ แข็งที่อยูเหนือสุ ด
ของโลก สัมผัสประสบการณ์พิเศษในการนัง่ เล่นและชมห้องนัง่ ดริ งค์ในไอซ์บาร์ แห่งนี้

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นําท่านเดิ นทางสู่ ที่ต้ งั ของ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ ธเคป” ซึ่ งตั้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ ธเคป อิ สระให้ท่านชม
ภาพถ่ายเกี่ ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่ งพระองค์ได้จารึ ก พระปรมาภิไธยบนก้อนหิ น
ขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบนั ได้จดั แสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรี ชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม
ที่จดั สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกี ยรติแก่ประเทศไทย รับฟั งและชมเรื่ องราวของปรากฏการณ์ พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง
Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริ งด้านนอก

0.00 น.

หากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ท่านจะได้ชมความงามของ “พระอาทิตย์ที่ส่องแสงสี ทองงามจับตาใน ยามเที่ยงคืน
หรื อที่รู้จกั ในนาม “Midnight Sun” ภาพดวงอาทิ ตย์สะท้อนผืนนํ้าในมหาสมุ ทรอาร์ กติ ก ในดิ นแดนสุ ด ขอบ
โลก พร้อมรับ“ประกาศนียบัตร” ณ จุดเหนื อสุ ดของแผ่นดินนอร์ เวย์ เป็ นที่ระลึกในการที่ท่านได้เดินทางมาเยือน
ดินแดนอันเป็ น “ที่สุด” แห่งนี้
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Scandic Honningsvag Hotel **** หรื อเทียบเท่า

EHC-TG-12D-MIDNIGHT SUN
วันที่ห้า

ออนนิงสแวก (กิจกรรมตกปูยกั ษ์ พร้ อมชิ มปูยกั ษ์ ) – อัลตา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสัมผัสประสบการณ์จบั ปูยกั ษ์ (King Crab Safari) โดยนัง่ เรื อ (Boat King Crab Safari) ตื่นตาตื่นใจกับการ
จับปูยกั ษ์ตวั เป็ นๆให้ท่านได้ลองจับและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก กับกิ จกรรมจับปูยกั ษ์ในเขตแลปแลนด์ นับเป็ นอีก
กิจกรรมที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ ของชาวนอร์ ดิชในเขตแลปแลนด์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมลิ้มลองเมนูปูยกั ษ์

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองอัลตา (Alta) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟิ นน์มาร์ กและเป็ นที่รู้จกั กันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่ง
แม่น้ าํ ที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่ งหนึ่ ง และยังเป็ นเมืองใหญ่ดา้ นการศึกษาของนอร์ เวย์อีกด้วย เมืองนี้
เป็ นอีกเมืองที่สามารถชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้เพราะเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูเ่ หนื อเส้นอาร์ กติกเซอร์ เคิล นําท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Open Air Museum – The Rock Art of Alta) อันเป็ นที่ต้ งั ของภาพเขียนสี สมัยโบราณ โดย
ภาพดังกล่าวได้มีการค้นพบครั้งแรกในปี 1973 ซึ่ งมีภาพกว่า 6,000 ภาพ ที่ได้เขียนบ่งบอกเรื่ องราวการดําเนิ นชี วิต
ในสมัยโบราณ การเขียนเล่าเรื่ องราวต่างๆในอดีต จนองค์การยูเนสโก้ ได้ข้ ึนทะเบียนให้บริ เวณการค้นพบภาพสี
ต่างๆเป็ นมรดกโลกในปี 1985 ซึ่ งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่ งนี้ กินพื้นที่ครอบคลุมหมู่บา้ นเล็กๆในหลายหมู่บา้ น นํา
ท่านชมประติมากรรมอันทรงคุณค่าของชาวนอร์ เวย์ ภาพเขียนสี บนก้อนหิ นที่มีอายุนบั พันปี แต่ยงั คงความงดงาม
และทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็ นอย่างยิง่

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Thon Hotel Alta **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

อัลตา – ทรุ มเซอ

เช้า
05.30 น.
07.00 น

รับอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอัลตา
ออกเดินทางจากสนามบินอัลตา สู่ สนามบินทรุ มเซอ โดยเที่ยวบิน DY323
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07.35 น.

เดินทางถึงสนามบินทรุ มเซอ
นําท่านเที่ยวชมเมืองทรุ มเซอ (Tromso) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลทรอม (Troms) อีกหนึ่ง
มณฑลทางตอนเหนือของนอร์ เวย์ และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ในเขตอาร์ ค ติ ก เซอร์ เ คิ ล อี ก ด้ว ย นํา ท่ า นชมบริ เ วณย่า นใจกลางเมื อ ง ท่ า นสามารถชมความงดงามของเหล่ า
สถาปั ตยกรรมที่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสี สันฉู ดฉาด
จากนั้น นําท่านเข้าชมมหาวิหารอาร์ คติก (Arctic Cathedral) มหาวิหารที่ สร้ างขึ้นในรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
สมัยใหม่ อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่โดดเด่น ซึ่ งได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากสภาพภูมิทศั น์ในแบบภาคเหนื อ
ของนอร์ เวย์ มหาวิหารอาร์ คติก ถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในทรุ มเซอ โดยมหาวิหารนี้
สร้างขึ้นในปี 1965 เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจะสามารถชมความงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้อย่าง
ชัดเจน นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์การนัง่ เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Storsteinen Mountain) ยอดเขาที่
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองทรุ มเซอได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามเมืองทรุ มเซอจาก
มุมสู ง หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นและเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ข้ วั โลก(Polar Museum) อีกหนึ่ งพิพิธภัณฑ์ที่อยูใ่ นอาคารไม้สีแดง มีลกั ษณะคล้ายๆกับ
โกดังเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรื อ เป็ นอีกหนึ่ งอาคารแห่ งประวัติศาสตร์ ของนอร์ เวย์ ซึ่ งถู กสร้ างขึ้นในช่ วงปี
1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของภูมิภาค การสํารวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์ คติก
นอกจากนี้ ยงั มี การจัดแสดงเกี่ ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์ คติ ก ซึ่ งได้แก่ ปลาวาฬ หมีข้ วั โลก และสิ งโตทะเล
จากนั้นนําท่านเที่ยวชมบริ เวณท่าเรื อ (Harbor) ซึ่ งติดกับถนนคนเดิน (Walking Street) ซึ่ งมีทศั นียภาพที่สวยงาม
ตลอดจนมีร้านค้า ร้านกาแฟ และ ร้านของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งและเลือกซื้ อสิ นค้าตาม
อัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Clarion The Edge Hotel / Scanci Ishavs hotel **** หรื อเทียบเท่า

EHC-TG-12D-MIDNIGHT SUN
วันทีเ่ จ็ด

ทรุ มเซอ – ทรอนด์ เฮม – คริสเตียนซุ นด์

เช้า
07.00 น.
09.15 น.
11.30 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ สนามบินทรุ มเซอ
ออกเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม โดยเที่ยวบิน SK4561 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินทรอนด์เฮม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองสวยอีกแห่ งของประเทศนอร์ เวย์ เป็ นเมืองที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ยุค
ไวกิ้ง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศนอร์ เวย์ บ้านเรื อนสองฝั่ งสร้ างขึ้นในแบบนอร์ วีเจียนที่เน้นสี สันโดดเด่น
สวยงาม สร้างขึ้นเรี ยงรายสองฝั่งริ มแม่น้ าํ ไนเดลวา (Nidelva) นับเป็ นอีกทัศนี ยภาพที่สวยงามไม่แพ้เมืองเบอร์ เก้น
นําท่านเที่ยวชมความน่ารักและความสวยงามของเมืองนี้ นําท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์นิดาโรส (Nidaros Cathedral)
ซึ่ งเป็ นโบสถ์เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งเมืองนี้ สมควรแก่เวลานําท่านขึ้นเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคาร์ เนสทรัม
(Kanestraum) เพื่อชมทัศนี ยภาพของเส้นทาง แอตแลนติกโอเชี ยนโร้ ด นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองคริ สเตียนซุ นด์
(Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามของถนนเรี ยบทะเลหรื อที่ รู้จกั ในนามแอตแลนติกโร้ ด
(Atlantic Ocean Road) มีความยาวทั้งสิ้ น 8.3 กิโลเมตรสร้ างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ของนอร์ เวย์ บน
เส้นทางที่สูงชันสลับคดเคี้ยว และมีจุด Storseisundet คือจุดที่สูงและสวยที่สุด เป็ นสะพานที่มีเส้นโค้งอย่างน่าทึ่ง
และสวยงาม ซึ่ งใช้เทคนิ คในการออกแบบและการก่อสร้ างสะพานที่ น่าประทับใจมาก ให้ท่านได้ชื่นชมความ
สวยงามของเส้นทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ที่ได้ชื่อเป็ นเส้นทางที่สวยที่สุด

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Thon Hotel Kristiansund **** หรื อเทียบเท่า

EHC-TG-12D-MIDNIGHT SUN
วันทีแ่ ปด

คริสเตียนซุ นด์ – แอตแลนติกโอเชียนโร้ ด – ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ ด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอลเด (Molde) ผ่านเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเต็มรู ปแบบ ซึ่ งมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อ
เชื่ อมการเดิ นทางระหว่างเมืองคริ สเตียนซุ นด์และเมืองมอลเด ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันสวยงาม
ของเส้นทางที่เรี ยกได้วา่ สวยติดอันดับ สถานที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนนอร์ เวย์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ ภูมิภาคฟยอร์ ดไกเรงเกอร์ (Geiranger) อัญมณี เม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ ดแห่ ง
นอร์เวย์ อ่าวแคบๆ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ นํ้าตก, ป่ าอันสวยงาม
ปกคลุมไปด้วยพืชสี เขียวตัดกับสี น้ าํ เงิ นของนํ้าทะเลเป็ นภาพแบบพาโนรามาที่สวยงามที่สุดในนอร์ เวย์ นําท่าน
ล่องเรื อชมฟยอร์ ดไกเรงเกอร์ (Geirangerfjord Cruise) ใช้เวลาล่องเรื อประมาณ 1 ชัว่ โมง ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดใน
นอร์ เวย์ จากนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือน และบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ ดแห่ งนี้ ไว้ ผ่านชมนํ้าตกสู งทั้งเจ็ดแห่ ง
Seven Sisters หนึ่ งในเอกลักษณ์ของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ ด ที่มี
ธรรมชาติของขุนเขาที่งดงามสงบเงียบ ทั้งนํ้าตกอันหลากหลายที่กระเซ็นละอองนํ้าจากเทือกเขาสู งใหญ่ลงสู่ เบื้อง
ล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซี ยร์ ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสี ฟ้าอ่อนสลับกับตันสนอัน
ยิ่งใหญ่เหนื อคําบรรยายยิ่งนัก เรื อล่องมาถึงเมืองเฮเลซุ ลท์ (Hellesylt) เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
ของ UNESCO เปรี ยบเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาและหุ บเขา โดยในช่วงฤดูร้อนนักท่องเที่ยว
หลายพันคนเดินทางมาชมความสวยงามของธรรมชาติ และทํากิจกรรมต่างๆไม่วา่ จะเป็ น การล่องแก่ง หรื อพาย
เรื อคายัค ที่เมืองแห่งนี้

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Havila Hotel Raftevold **** หรื อเทียบเท่า
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วันทีเ่ ก้า

เฮเลซุ ลท์ – รถไฟโรแมนติก ฟลัม – ไมดัล – เบอร์ เก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (Flam) เมืองท่องเที่ยวที่มีขนาดเล็กมาก โดยมีประชากรเพียง 300 คนเท่านั้น ที่นี่เป็ น
ศูนย์กลางของนอร์ เวย์ฟยอร์ ด อยูใ่ นเขตซองน์อ็อกฟยอร์ ดาเน (Sogn og Fjordane) ทางตะวันตกของนอร์ เวย์
ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะแก่งน้อยใหญ่และฟยอร์ ดอันสวยงามของนอร์ เวย์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านสัมผัสบรรยากาศนัง่ รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (Flamsbana) สู่ สถานี ไมดรัล (Myrdal) เพียง
55 นาที ไมดรัลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบ่ นความสู ง 857 เมตร เหนื อระดับนํ้าทะเลใกล้กนั
กับฟยอร์ ด Aurland ที่มีภูมิทศั น์งดงามสุ ดสายตา ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการ
ละลายของธารนํ้าแข็งปกคลุ มเหนื อพื้นดิน ภาพของหิ มะที่ปกคลุมอยูบ่ นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์,
ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุ บเขาและแม่น้ าํ และรถไฟจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับนํ้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดู
ใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟยอร์ ดที่มีอยู่มากมาย นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองเบอร์ เก้น
(Bergen) เมื องท่าศู นย์กลางการประมงริ มฝั่ งทะเลเหนื อของนอร์ เวย์ และในอดี ตเมื องเบอร์ เก้น ยังได้รับการ
สถาปนาจาก พระเจ้า อูลาฟ เชอร์ ระ ให้เป็ นเมืองหลวงของนอร์ เวย์เมื่อปี คศ. 1970 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็ นกรุ ง
ออสโลในปัจจุบนั

คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Thon Hotel Bergen / Scandic Bergen City **** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ิ บ

เบอร์ เก้น – นั่งเรื อฟยอร์ ดไลน์ (Sea View) ชมฟยอร์ ด เบอร์ เก้น – สตาแวงเกอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมกรุ งเบอร์ เก้นชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริ กเกน (Bryggen) ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ จากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลก และปัจจุบนั ได้รับการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดียิ่ง นําท่านเดินทางสู่ สถานีฟอร์บาเน้น (Floibanen)
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เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในการนัง่ รถรางไฟฟ้าฟอร์ บาเน้น เพื่อไปชมทิวทัศน์งดงามบนยอดเขา
ฟลอเยน (Mount Floyen) ซึ่ งสู งจากะดับนํ้าทะเล 320 เมตร ท่านจะได้ชมความงามของกรุ งเบอร์ เก้นที่ต้ งั อยูบ่ น
ปากฟยอร์ดนอร์ เวย์ ซึ่ งเป็ นปลายทางเส้นทางสาย ฟยอร์ ดอันงดงามที่อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและเลือกชมของที่
ระลึกนานาชนิด
11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

12.00 น.
13.30 น.

20.00 น.

นําท่านเชคอินลงเรื อ Fjord Line
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองเบอร์ เก้น มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อสตาแวงเกอร์ ระหว่างที่เรื อล่องอยูใ่ นฟยอร์ ด ท่านจะได้
ชมทัศ นี ย ภาพและทิ วทัศน์ อนั สวยงามของฟยอร์ ดแห่ ง ประเทศนอร์ เวย์ ซึ่ ง มี ค วามสวยงามแตกต่ างกัน ทั้ง นี้
เส้นทางล่องเรื อฟยอร์ ดแห่ งนี้ เป็ นเส้นทางอันซี นใหม่ สําหรับลูกค้าที่ตอ้ งการสัมผัสธรรมชาติประเทศนอร์ เวย์ที่
ต่างออกไป อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
เรื อล่องจากสตาแวงเกอร์ มุ่งหน้าสู่ เมืองเฮิร์ทซอลส์ (ประเทศเดนมาร์ก)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ภายในเรื อสําราญ
อิสระให้ ท่านพักผ่อน ภายในเรื อสาราญ Fjord Line (ห้ องพักแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW)

วันทีส่ ิ บเอ็ด โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง
เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ ภายในเรื อ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรื อเมืองเฮิร์ทซอลส์ (ประเทศเดนมาร์ก)
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองออร์ ฮูส (Aarhus) เพื่อขึ้นเรื อเฟอร์ รี่สู่นครโคเปนเฮเกน เมืองออร์ ฮูส เป็ นเมืองใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของเดนมาร์ ก เป็ นเมืองท่าสําคัญริ มอ่าวออร์ ฮูสทางฝั่ งตะวันออกของคาบสมุทรจัตแลนด์ ได้รับการ
กล่าวถึงอย่างไม่เป็ นทางการว่าเป็ นเมืองหลวงของคาบสมุทรจัตแลนด์ โดยอยูต่ ิดกับทะเลเหนื อและทะเลบอลติก
ถือว่ามีความสวยงามอีกเมืองของเดนมาร์ก
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นําท่านสู่ ยา่ นนูฮาวน์ (Nyhavn) หรื อแหล่งบรรเทิงย่านริ มนํ้าของเมืองโคเปนเฮเกน ซึ่ งเป็ นย่านค้าขายและสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คัญ เพราะมี ท้ งั ร้ า นค้า ภัต ตาคาร ร้ า นอาหาร ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก ทอดตัว ยาวสองฝั่ ง แม่ น้ ํา
สถาปั ตยกรรมบ้านเรื อนสี สันฉู ดฉาดสวยงาม มีท้ งั รู ปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสานกัน
ได้อย่างลงตัว นํา ท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรื อชมทัศ นี ยภาพเมื องโคเปนเฮเก้น อิ สระให้ท่านถ่ า ยรู ป ตาม
อัธยาศัย ได้เวลานําท่านสู่ ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลาง
เมือง เป็ นถนนคนเดิ นยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคัง่ ของร้ านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสิ นค้าแบรนด์เนมที่มี
ราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้ มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens
Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็ นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยคุ ศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมาและครอบคลุม ถนน
4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย

18.00 น.
21.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น เพื่อเชคอินและทํา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน TG953 (บินตรง) ใช้เวลาบินประมาณ 10.35 ชัว่ โมง
สายการบินบริ การ อาหารคํ่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันทีส่ ิ บสอง กรุ งเทพมหานคร
13.05 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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12 วัน พระอาทิตย์ เที่ยงคืน & แอตแลนติกโร้ ด
สวีเดน – ฟิ นแลนด์ – นอร์ เวย์ – เดนมาร์ ก
(เส้ นทางอันซีน...พร้ อมตกปูยกั ษ์ ...King Crab และ ล่ องเรื อฟยอร์ ดไลน์ )

20 มิ.ย. – 1 ก.ค. / 25 ก.ค.- 5 ส.ค. / 1-12 สิ งหาคม 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท) ปี 2562
มิ.ย.-ส.ค. 2562
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
179,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
22,000
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
175,900
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
35,900
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TG) เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
90,000-120,000
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (TG: BKK-ARN//CPH-BKK) หักคืนท่านละ
30,000
วีซ่าเชงเก้น หากมีแล้วหักคืนท่านละ
3,300
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวมิดไนท์ซนั (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดย (TG/AY/DY/SK) (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ นํ้าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์, ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋ า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชําระหลังจากสํารองที่นงั่ ภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ ป
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึ งหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรั กษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
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 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิ นเท่านั้น นั่นหมายถึ งจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คู ณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศนอร์ เวย์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )

1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้)
ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
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11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 7 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อ
ผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง
12 วัน พระอาทิตย์ เทีย่ งคืน & แอตแลนติกโร้ ด
สวีเดน – ฟิ นแลนด์ – นอร์ เวย์ – เดนมาร์ ก
(เส้ นทางอันซีน...พร้ อมตกปูยกั ษ์ ...King Crab และ ล่ องเรื อฟยอร์ ดไลน์ )
ราคาทัวร์ 179,900
20 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2562
25 ก.ค.- 5 ส.ค.2562
1-12 สิ งหาคม 2562
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/

เลขที่
สะสมไมล์

DBL/ TRP)

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้าด้ วยนะค่ะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่นต์ ...............................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์.........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
*** กรุ ณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้ า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

