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12 วนั พระอาทิตย์เทียงคืน & แอตแลนตกิโร้ด 

สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

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

 

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

ราคาพเิศษ 179,900 บาท  

(รวมวซ่ีาเชงเก้นและทิปต่างๆ… พร้อมเทียวบนิภายใน) 
 

สตอกโฮล์ม (สวเีดน),  ศาลาว่าการเมือง, ล่องเรือซิลจาไลน์ (ห้อง Sea View), เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์), อวิาโล, ลกัเซล, ออนนิง

สแวก (กจิกรรมจบัปูยักษ์ พร้อมลมิลองเมนูปูยกัษ์), ไอซ์บาร์, นอร์ทเคป (ชมพระอาทิตย์เทียงคืน), อลัต้า, ทรุมเซอ, ทรอนด์
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เฮม, แอตแลนติกโร้ด, ล่องเรือไกเรงเกอร์ฟยอร์ด, นังรถไฟสายโรแมนติก ฟลมั-ไมดัล, เบอร์เก้น, ล่องเรือ Fjordline ชมฟ

ยอร์ดเบอร์เก้น – สตาแวงเกอร์ (ห้อง Sea View), โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก), ช้อปปิงจุใจ Stroget 
 

     

 12 วนั มิดไนท์ซัน ชมพระอาทติย์เทียงคืน 

สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

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

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกไ์ดที้ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ที 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

(แนะนําให้ท่านจัดกระเป๋าใบเลก็ สําหรับพกัค้างบนเรือ Sijaline 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่เกบ็ไว้ในตู้เรือ) 
 

วนัทสีอง สตอกโฮล์ม – พพิธิภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ซิตฮีอลล์ – ล่องเรือซิลจาไลน์ 
 

01.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินอาลนัดา (ARN)โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG960  

 สายการบินบริการอาหารคาํและอาหารเชา้ บนเครืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.50 ช.ม.) 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาลนัดา ประเทศสวีเดน นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านชมกรุงสตอกโฮล์มซึงตงัอยู่บนหมู่เกาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์ ก่อกาํเนิดนครอนังามสง่า

ริมคลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ทาํเนียบรัฐบาล นาํท่านเขา้ชมศาลากลางจงัหวดั (City hall) อนัมีชือเสียงไปทวั

โลกในการจดังานเลียงเพือเป็นเกียรติแก่ผูที้ไดรั้บรางวลัโนเบลท่านจะได ้ชม หอ้งจดัเลียง (Blue Hall) รวมทงัหอ้ง

โถงทีใช้ในการเตน้รําซึงประดบัประดาไปดว้ยโมเสคทองคาํกว่า 18 ลา้นชิน ศาลาว่าการแห่งนีใช้เวลาก่อสร้าง

นานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชือดังชาวสวีเดน Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้นและมุง

หลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 จากนนันาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือรบโบราณวาซาร์ ซึง

ไดรั้บการกูขึ้นมาหลงัจากจมอยู่ในนาํเป็นเวลา 333 ปี ท่านจะไดช้มสิงของเครืองใชภ้ายในเรือ ตลอดจนเรือวาซาร์

ทีแทจ้ริงเกือบสมบูรณ์แบบเหมือนเมือสมยั ค.ศ.1625 ทีพระเจา้กุสตาฟอดอลฟุสที 2 ดาํริให้สร้างเรือรบนีขึนมา

เพอืขยายอาํนาจทางการทหารทวัยโุรป 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย นําท่านขึนจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan เพือบันทึกภาพของกรุงสตอกโฮล์มจากมุมทีสวยทีสุด เมืองทีไดรั้บ

สมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยงัไดร้ับการคดัเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรป” 

อิสระใหท่้านไดช้มวิวสวยของตวัเมืองทีตงัและโอบลอ้มไปดว้ยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แลว้ยอ้นอดีตโดยชมย่านเมือง

เก่าทีมีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ทีมีการตงับา้นเรือนบนเกาะนีตงัแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษที 

13 และมีการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดีเยียม นาํท่านเทียวชมภายในเมืองเก่าโอลดซิ์ตี ท่านจะไดส้ัมผสักบัหมู่อาคาร

หลากสีมากมายทีเรียงรายรอนกัท่องเทียวจากทวัทุกมุมโลกมาเก็บภาพความน่าประทบัใจ จากนนันาํท่าน ผ่านชม

พระบรมมหาราชวงับนเกาะสตาเดน ชมวงัหลวงอนัโอ่โถงงาม สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัเรเนซองส์ ปัจจุบนัเป็น

ทีเลียงรับรองผูที้ไดรั้บรางวลัโนเบล ไดเ้วลา 

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ เพือเชคอินลงเรือสาํราญ Silja Line 

16.45 น. เรือสาํราญออกจากท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ (ประเทศสวีเดน) มุ่งสู่ท่าเทียบเรือ เฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด)์  

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ภายในเรือสาํราญ  
 

อสิระให้ท่านพกัผ่อน ภายในเรือสําราญ Silja Line (ห้องพักแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 

 

วนัทสีาม เฮลซิงก ิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

09.55 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเฮลซิงกิ 

นาํท่านเชคเอาทจ์ากเรือสาํราญ  

 นาํท่านเทียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองทีใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลาง

ทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์ ที 2 ประดิษฐานอยูอ่ย่างโดด

เด่นเป็นสง่า จากนันนําท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งนีตงัอยู่ใน Sibelius Park 

ถูกสร้างขึนเพือสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชือดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-

1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินนใ์หลุ้กขึนมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลกัษณะเป็นอนุสาวรีย์

ทีแปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสร้างโดยนําเอาแท่งเหล็กจาํนวน 600 แท่ง มาเชือมเข้า

ดว้ยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ทีมีความสูง 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนกั 24 ตนัตงัอยู่

กลางแจง้อย่างโดดเด่น จากนันนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้เซอูราซาอารี (Seurasaari Open Air Museum) 

เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ทีจดัแสดงบ้านเรือนในแต่ละภูมิภาคของประเทศฟินแลนด์ ตลอดจนจาํลองสถานที

สาํคญัๆทางประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวฟินแลนด์ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและบา้นเรือนอนัแปลก

ตาของชาวแลปแลนดที์สามารถชมไดจ้ากสถานทีแห่งนี 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซึงในอดีตเรียกวา่โบสถนิ์โคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ

สวยงาม ตงัเด่นตระหง่านอยูจ่นเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าไดซึ้งจะมีนกัท่องเทียวนิยมมาถ่ายรูปกนั

อยา่งเป็นจาํนวนมาก จากนนันาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารอุสเปนสกี (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนา

คริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึนระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei Gornostajev 

สาํหรับมหาวิหารแห่งนีถือว่าเป็นเครืองแสดงถึงความสัมพนัธ์ของฟินแลนด์กบัรัสเซีย ทีเคยปกครองฟินแลนดอ์ยู่

ถึง 108 ปี จากนันนําท่านชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio Church) หรือที รู้จักกันในนาม "โบสถ์

หิน" (Rock Church) หรืออีกชือหนึงคือ "โบสถแ์ห่งความรัก" ถูกสร้างขึนเมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2511 แลว้เสร็จ

วนัที 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป และมีความเชือว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเรืองเกียวกบัความรักในโบสถ์

นีก็จะสมหวงัในสิงทีอธิษฐานทุกประการ จึงทาํให้มีผูค้นจาํนวนมากเดินทางมาจดัพิธีแต่งงานทีนี เพราะว่ากนัว่า

คู่รักทีมาจดัพิธีแต่งงานทีโบสถ์แห่งนีจะครองรักกันยืนยาว นําท่านสู่ห้างสรรพสินคา้ฟอรัม (Forum Shopping 

Center) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของเมืองเฮลซิงกิ ซึงมีร้านคา้กว่า 120 ร้าน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ

ของฝาก 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก  Scandic Helsinki Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทสีี เฮลซิงก ิ– อวิาโล – ลกัเซล – ออนนิงสแวก – ไอซ์บาร์ – นอร์ธเคป (ชมพระอาทิตย์เทียงคืน) 
 

04.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ  

06.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ สู่ สนามบินอิวาโล โดยเทียวบิน AY687 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 ชวัโมง) 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโล 

08.15 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอิวาโล เมืองทีตงัในเขตการปกครองอินารี (Inari) ในเขตแลปแลนด ์ของประเทศฟินแลนด ์

เมืองทีตงัใกลท้ะเลสาบอินารี เป็นเมืองสกีรีสอร์ท และ ยงัเป็นเมืองหนา้ด่านประตูทีมุ่งสู่นอร์ดเคป หากเดินทางมา

จากฝังฟินแลนด์ ในอดีตเมืองนีไดรั้บผลกระทบอย่างหนกัจากสงครามแลปแลนด์ (Lapland war) ในช่วงระหว่าง

ปี 1944-1945 ซึงถูกรุกรานโดยกองทัพเยอรมัน อย่างไรก็ตามหลงัสงครามเมืองอิวาโล ได้ถูกบูรณะขึนมาใหม่

กลายเป็นเมืองทีมีความสวยงามเหมือนในปัจจุบนั นาํท่านผ่านชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งนาํจืดขนาดใหญ่กบั

เกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบนีเป็นทีอยู่อาศัยของชาวแลป (Sami) นําท่านเข้าสู่ “พิพิธภัณฑ์ชาวแลป หรือ
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พิพิธภณัฑ์ไซดา (Siida Museum)” ชมสภาพจาํลองความเป็นอยู่ของชาวแลป ในพิพิธภณัฑ์พืนบา้นกับเรืองราว

ชาวพืนเมืองทีอาศยัอยูใ่นแถบขวัโลกเหนือมาเป็นเวลานาน ถินกาํเนิดกวางเรนเดียร์ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง

ลกัเซล (Lakselv) (ระยะทาง 190 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) ชม.  เมืองทางตอนเหนือของประเทศ

ประเทศนอร์เวย ์เรียกไดว้า่ใกลเ้ขตกรีนแลนด์มาก เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก ทีตงัอยู่ในพืนทีส่วนหนึงของเขตแลป

แลนด์ เรียกได้ว่าเป็นผืนแผ่นดินของนอร์เวย์ทีอยู่ใกล้ข ัวโลกเหนือมากอีกแห่งหนึง ท่านจะได้สัมผัสกับ

ทศันียภาพของเมืองทีอยู่ทางตอนเหนือของอาณาเขตแลปแลนด ์
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสแวก (Honningsvag) ดินแดนทีอยู่ทางเหนือสุดของโลก โดยอยูท่างภาคเหนือของ

ประเทศนอร์เวย ์เป็นแควน้กวา้งใหญ่ซึงเป็นบริเวณแห่งทะเลนาํแข็ง (Arctic Circle) และเป็นดินแดนแห่งพระ

อาทิตยเ์ทียงคืน (Midnight Sun) ระหว่างทางท่านจะไดชื้นชมกบัธรรมชาติสองขา้งทาง ป่าไมอ้นังดงามตามแบบ

ฉบบัขวัโลกเหนือ นาํท่านสัมผสัประสบการณ์นังชิลล์จิบเครืองดืมใน Arctico Ice Bar บาร์นาํแข็งทีอยูเหนือสุด

ของโลก สมัผสัประสบการณ์พิเศษในการนงัเล่นและชมห้องนงัดริงค์ในไอซบ์าร์แห่งนี 
 

 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํในโรงแรมทีพกั 

 นําท่านเดินทางสู่ทีตังของ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป” ซึงตังอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป อิสระให้ท่านชม

ภาพถ่ายเกียวกบัการประพาสของรัชกาลที  เมือปี พ.ศ.  ซึงพระองค์ไดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหิน

ขนาดใหญ่ ทีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้หช้าวไทยไดมี้ความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภณัฑส์ยาม ที

จดัสร้างขึนเพือเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเรืองราวของปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ทียงคืนในห้อง 

Auditorium ก่อนทีจะไปชมปรากฏการณ์จริงดา้นนอก  

 
0.00 น. หากสภาพอากาศเอืออาํนวย ท่านจะไดช้มความงามของ “พระอาทิตยที์ส่องแสงสีทองงามจบัตาใน ยามเทียงคืน 

หรือทีรู้จักในนาม “Midnight Sun” ภาพดวงอาทิตยส์ะท้อนผืนนําในมหาสมุทรอาร์กติก ในดินแดนสุดขอบ

โลก พร้อมรับ“ประกาศนียบตัร” ณ จุดเหนือสุดของแผ่นดินนอร์เวย ์เป็นทีระลึกในการทีท่านไดเ้ดินทางมาเยือน

ดินแดนอนัเป็น “ทีสุด” แห่งนี 
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นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Scandic Honningsvag Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทห้ีา ออนนิงสแวก (กจิกรรมตกปูยักษ์ พร้อมชิมปูยักษ์) – อลัตา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านสัมผสัประสบการณ์จบัปูยกัษ ์(King Crab Safari) โดยนงัเรือ (Boat King Crab Safari) ตืนตาตืนใจกบัการ

จบัปูยกัษ์ตวัเป็นๆให้ท่านไดล้องจบัและถ่ายภาพเป็นทีระลึก กบักิจกรรมจบัปูยกัษใ์นเขตแลปแลนด ์นับเป็นอีก

กิจกรรมทีน่าสนใจเป็นอยา่งยิงของชาวนอร์ดิชในเขตแลปแลนด ์
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั พร้อมลิมลองเมนูปูยกัษ ์
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอลัตา (Alta) เมืองทีใหญ่ทีสุดในฟินน์มาร์กและเป็นทีรู้จกักนัในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่ง

แม่นาํทีมีปลาแซลมอนทีดีทีสุดในโลกแห่งหนึง และยงัเป็นเมืองใหญ่ดา้นการศึกษาของนอร์เวยอี์กดว้ย เมืองนี

เป็นอีกเมืองทีสามารถชมพระอาทิตยเ์ทียงคืนไดเ้พราะเป็นเมืองทีตงัอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล นาํท่านเขา้ชม

พิพิธภัณฑ์กลางแจง้ (Open Air Museum – The Rock Art of Alta) อนัเป็นทีตงัของภาพเขียนสีสมยัโบราณ โดย

ภาพดงักล่าวไดมี้การคน้พบครังแรกในปี 1973 ซึงมีภาพกวา่ 6,000 ภาพ ทีไดเ้ขียนบ่งบอกเรืองราวการดาํเนินชีวิต

ในสมยัโบราณ การเขียนเล่าเรืองราวต่างๆในอดีต จนองค์การยเูนสโก ้ไดขึ้นทะเบียนใหบ้ริเวณการคน้พบภาพสี

ต่างๆเป็นมรดกโลกในปี 1985 ซึงพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งนีกินพืนทีครอบคลุมหมู่บา้นเล็กๆในหลายหมู่บา้น นาํ

ท่านชมประติมากรรมอนัทรงคุณค่าของชาวนอร์เวย ์ภาพเขียนสีบนกอ้นหินทีมีอายุนบัพนัปี แต่ยงัคงความงดงาม

และทรงคุณค่าทางวฒันธรรมเป็นอยา่งยิง 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Thon Hotel Alta **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทหีก อลัตา – ทรุมเซอ   
 

เชา้ รบัอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
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05.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอลัตา 

07.00 น  ออกเดินทางจากสนามบินอลัตา สู่สนามบินทรุมเซอ โดยเทียวบิน DY323  

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินทรุมเซอ 

 นาํท่านเทียวชมเมืองทรุมเซอ (Tromso) เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงซึงตงัอยู่ในเขตมณฑลทรอม (Troms) อีกหนึง

มณฑลทางตอนเหนือของนอร์เวย ์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทงัยงัเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุด

ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิลอีกด้วย นําท่านชมบริเวณย่านใจกลางเมือง ท่านสามารถชมความงดงามของเหล่า

สถาปัตยกรรมทีเป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ทีถูกแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาด 

จากนัน นําท่านเข้าชมมหาวิหารอาร์คติก (Arctic Cathedral) มหาวิหารทีสร้างขึนในรูปแบบสถาปัตยกรรม

สมยัใหม่ อีกทงัยงัมีโครงสร้างทีโดดเด่น ซึงไดแ้รงบนัดาลใจในการสร้างมาจากสภาพภูมิทศัน์ในแบบภาคเหนือ

ของนอร์เวย ์ มหาวิหารอาร์คติก ถือว่าเป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงทีสุดในทรุมเซอ โดยมหาวิหารนี

สร้างขึนในปี 1965 เป็นอีกหนึงสถานทีทีนกัท่องเทียวจะสามารถชมความงดงามของพระอาทิตยเ์ทียงคืนไดอ้ยา่ง

ชดัเจน นาํท่านสัมผสักบัประสบการณ์การนงัเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Storsteinen Mountain) ยอดเขาที

สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองทรุมเซอไดอ้ย่างชดัเจน อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงามเมืองทรุมเซอจาก

มุมสูง หากมีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเลือกซือของฝากตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ขวัโลก(Polar Museum) อีกหนึงพิพิธภณัฑ์ทีอยู่ในอาคารไมสี้แดง มีลกัษณะคลา้ยๆกบั

โกดงัเก็บของ ตงัอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึงอาคารแห่งประวติัศาสตร์ของนอร์เวย ์ซึงถูกสร้างขึนในช่วงปี 

1830 ภายในมีการจดัแสดงเกียวกบัประวติัศาสตร์ของภูมิภาค การสํารวจขวัโลก รวมไปถึงพืนทีในแถบอาร์คติก 

นอกจากนียงัมีการจดัแสดงเกียวกับการล่าสัตวใ์นเขตอาร์คติก ซึงได้แก่ ปลาวาฬ หมีขวัโลก และสิงโตทะเล 

จากนนันาํท่านเทียวชมบริเวณท่าเรือ (Harbor) ซึงติดกบัถนนคนเดิน (Walking Street) ซึงมีทศันียภาพทีสวยงาม

ตลอดจนมีร้านคา้ ร้านกาแฟ และ ร้านของทีระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านไดช้้อปปิงและเลือกซือสินคา้ตาม

อธัยาศยั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก Clarion The Edge Hotel / Scanci Ishavs hotel **** หรือเทียบเท่า  
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วนัทเีจด็ ทรุมเซอ – ทรอนด์เฮม – คริสเตียนซุนด์    
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. นาํท่านสู่สนามบินทรุมเซอ 

09.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองทรอนดเ์ฮม โดยเทียวบิน SK4561 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชวัโมง) 

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินทรอนดเ์ฮม 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเทียวชมเมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองสวยอีกแห่งของประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองทีก่อตงัมาตงัแต่ยุค

ไวกิง ตงัอยู่ทางตอนกลางของประเทศนอร์เวย ์บ้านเรือนสองฝังสร้างขึนในแบบนอร์วีเจียนทีเน้นสีสันโดดเด่น

สวยงาม สร้างขึนเรียงรายสองฝังริมแม่นาํไนเดลวา (Nidelva) นบัเป็นอีกทศันียภาพทีสวยงามไม่แพเ้มืองเบอร์เกน้ 

นาํท่านเทียวชมความน่ารักและความสวยงามของเมืองนี นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถนิ์ดาโรส (Nidaros Cathedral) 

ซึงเป็นโบสถเ์ก่าแก่และใหญ่ทีสุดแห่งเมืองนี สมควรแก่เวลานาํท่านขึนเรือเฟอร์รี เพือเดินทางสู่เมืองคาร์เนสทรัม 

(Kanestraum) เพือชมทัศนียภาพของเส้นทาง แอตแลนติกโอเชียนโร้ด นําท่านเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด ์

(Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะไดช้มความสวยงามของถนนเรียบทะเลหรือทีรู้จกัในนามแอตแลนติกโร้ด 

(Atlantic Ocean Road) มีความยาวทังสิน 8.3 กิโลเมตรสร้างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย์  บน

เส้นทางทีสูงชนัสลบัคดเคียว และมีจุด Storseisundet  คือจุดทีสูงและสวยทีสุด เป็นสะพานทีมีเส้นโคง้อย่างน่าทึง

และสวยงาม ซึงใชเ้ทคนิคในการออกแบบและการก่อสร้างสะพานทีน่าประทับใจมาก ให้ท่านได้ชืนชมความ

สวยงามของเสน้ทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ทีไดชื้อเป็นเสน้ทางทีสวยทีสุด 

 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั  Thon Hotel Kristiansund **** หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทแีปด คริสเตยีนซุนด์ – แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – ไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นาํท่านเดินทางสู่เมืองมอลเด (Molde) ผ่านเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเต็มรูปแบบ ซึงมีการก่อสร้างเพิมเติมเพือ

เชือมการเดินทางระหว่างเมืองคริสเตียนซุนด์และเมืองมอลเด ระหว่างทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงาม

ของเสน้ทางทีเรียกไดว้่าสวยติดอนัดบั สถานทีไม่ควรพลาดหากมาเยือนนอร์เวย ์ 
  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ภูมิภาคฟยอร์ดไกเรงเกอร์ (Geiranger) อัญมณีเม็ดงามทีประดับไวใ้นมงกุฎของฟยอร์ดแห่ง

นอร์เวย ์อ่าวแคบๆ ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาทีมีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเทียวธรรมชาติ อาทิ นาํตก, ป่าอนัสวยงาม

ปกคลุมไปดว้ยพืชสีเขียวตดักบัสีนาํเงินของนาํทะเลเป็นภาพแบบพาโนรามาทีสวยงามทีสุดในนอร์เวย ์นาํท่าน 

ล่องเรือชมฟยอร์ดไกเรงเกอร์ (Geirangerfjord Cruise) ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 1 ชวัโมง ทีไดชื้อว่าสวยทีสุดใน

นอร์เวย ์จากนกัท่องเทียวทีไดไ้ปเยือน และบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ดแห่งนีไว ้ผ่านชมนาํตกสูงทงัเจ็ดแห่ง 

Seven Sisters หนึงในเอกลกัษณ์ของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชืนชมกับแหล่งฟยอร์ด ทีมี

ธรรมชาติของขุนเขาทีงดงามสงบเงียบ ทงันาํตกอนัหลากหลายทีกระเซ็นละอองนาํจากเทือกเขาสูงใหญ่ลงสู่เบือง

ล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ทีสะท้อนแสงอนัแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลบักับตนัสนอนั

ยิงใหญ่เหนือคาํบรรยายยิงนัก  เรือล่องมาถึงเมืองเฮเลซุลท์ (Hellesylt) เมืองทีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

ของ UNESCO เปรียบเป็นหมู่บา้นเล็กๆทีถูกลอ้มรอบไปด้วยภูเขาและหุบเขา โดยในช่วงฤดูร้อนนักท่องเทียว

หลายพนัคนเดินทางมาชมความสวยงามของธรรมชาติ และทาํกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น การล่องแก่ง หรือพาย

เรือคายคั ทีเมืองแห่งนี  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  Havila Hotel Raftevold **** หรือเทียบเท่า 

วนัทเีก้า เฮเลซุลท์ – รถไฟโรแมนติก ฟลมั – ไมดัล – เบอร์เก้น 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟลมั (Flam) เมืองท่องเทียวทีมีขนาดเล็กมาก โดยมีประชากรเพียง 300 คนเท่านนั ทีนีเป็น

ศูนย์กลางของนอร์เวยฟ์ยอร์ด อยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) ทางตะวนัตกของนอร์เวย ์

ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของเกาะแก่งนอ้ยใหญ่และฟยอร์ดอนัสวยงามของนอร์เวย ์
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
  

บ่าย นาํท่านสัมผสับรรยากาศนงัรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (Flamsbana) สู่สถานีไมดรัล (Myrdal) เพียง 

55 นาที ไมดรัลเป็นศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตงัอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดบันาํทะเลใกลก้ัน

กบัฟยอร์ด Aurland ทีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการ

ละลายของธารนาํแข็งปกคลุมเหนือพืนดิน ภาพของหิมะทีปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, 

ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่นาํ และรถไฟจอดใหท่้านไดถ่้ายภาพกบันาํตก Kjosfossen ทีงดงามตลอดฤดู

ใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อนังดงามของฟยอร์ดทีมีอยู่มากมาย นําท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น 

(Bergen) เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริมฝังทะเลเหนือของนอร์เวย ์และในอดีตเมืองเบอร์เก้น ยงัได้รับการ

สถาปนาจาก พระเจา้ อูลาฟ เชอร์ระ ให้เป็นเมืองหลวงของนอร์เวยเ์มือปีคศ. 1970 ก่อนทีจะเปลียนมาเป็นกรุง

ออสโลในปัจจุบนั  
 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Thon Hotel Bergen / Scandic Bergen City **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัทสิีบ เบอร์เก้น – นังเรือฟยอร์ดไลน์ (Sea View)  ชมฟยอร์ด เบอร์เก้น – สตาแวงเกอร์ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านชมกรุงเบอร์เกน้ชมอาคารไมห้นา้อ่าวบริกเกน (Bryggen) ซึงไดรั้บการอนุรักษ ์จากองคก์ารยเูนสโกให้เป็น

มรดกโลก และปัจจุบนัไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดียิง นาํท่านเดินทางสู่สถานีฟอร์บาเนน้ (Floibanen)    

เพอืใหท่้านไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่ ในการนงัรถรางไฟฟ้าฟอร์บาเนน้ เพอืไปชมทิวทศัน์งดงามบนยอดเขา

ฟลอเยน (Mount Floyen) ซึงสูงจากะดบันาํทะเล   320 เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเบอร์เกน้ทีตงัอยู่บน

ปากฟยอร์ดนอร์เวย ์ซึงเป็นปลายทางเส้นทางสาย ฟยอร์ดอนังดงามทีอิสระใหท่้านถ่ายรูปและเลือกชมของที

ระลึกนานาชนิด 
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11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

12.00 น. นาํท่านเชคอินลงเรือ Fjord Line  

13.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเบอร์เกน้ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือสตาแวงเกอร์ ระหว่างทีเรือล่องอยู่ในฟยอร์ด ท่านจะได้

ชมทัศนียภาพและทิวทัศน์อนัสวยงามของฟยอร์ดแห่งประเทศนอร์เวย์ ซึงมีความสวยงามแตกต่างกัน ทังนี

เส้นทางล่องเรือฟยอร์ดแห่งนี เป็นเส้นทางอนัซีนใหม่ สําหรับลูกคา้ทีตอ้งการสัมผสัธรรมชาติประเทศนอร์เวยที์

ต่างออกไป อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  

20.00 น. เรือล่องจากสตาแวงเกอร์มุ่งหนา้สู่เมืองเฮิร์ทซอลส์ (ประเทศเดนมาร์ก) 
 

   

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ภายในเรือสาํราญ  
 

อสิระให้ท่านพกัผ่อน ภายในเรือสําราญ Fjord Line  (ห้องพักแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 
 

วนัทสิีบเอ็ด โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปปิง  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ภายในเรือ 

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ทา่เทียบเรือเมืองเฮิร์ทซอลส์ (ประเทศเดนมาร์ก) 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองออร์ฮูส (Aarhus) เพือขึนเรือเฟอร์รีสู่นครโคเปนเฮเกน เมืองออร์ฮูส เป็นเมืองใหญ่เป็น

อนัดับ 2 ของเดนมาร์ก เป็นเมืองท่าสําคัญริมอ่าวออร์ฮูสทางฝังตะวนัออกของคาบสมุทรจัตแลนด์ ได้รับการ

กล่าวถึงอยา่งไม่เป็นทางการว่าเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรจตัแลนด์ โดยอยู่ติดกบัทะเลเหนือและทะเลบอลติก 

ถือวา่มีความสวยงามอีกเมืองของเดนมาร์ก  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย นาํท่านสู่ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบรรเทิงย่านริมนาํของเมืองโคเปนเฮเกน ซึงเป็นย่านคา้ขายและสถานที

ท่องเทียวทีสําคัญ เพราะมีทังร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก ทอดตัวยาวสองฝังแม่นํา 

สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทงัรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสานกนั

ได้อย่างลงตัว นําท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมทัศนียภาพเมืองโคเปนเฮเก้น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
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อธัยาศยั ได้เวลานําท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิงทีใหญ่ทีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลาง

เมือง เป็นถนนคนเดินยาวทีสุดในโลกทีมีความคบัคงัของร้านคา้ ตงัแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมทีมี

ราคาแพงทีสุดในโลก ถนนคนเดินนีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรทียืนจากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens 

Nytorv Strøget จึงถูกตงัเป็นชือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตงัแต่ยุคศตวรรษที 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 

4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระชอ้ปปิงสินคา้ตามอธัยาศยั 
 

 
 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ เพือเชคอินและทาํ Tax Refund 

21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเทียวบิน TG953 (บินตรง) ใชเ้วลาบินประมาณ 10.35 ชวัโมง 

 สายการบินบริการ อาหารคาํ และ อาหารเชา้ระหวา่งเทียวบิน 
 

วนัทสิีบสอง กรุงเทพมหานคร 
 

13.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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     12 วนั พระอาทิตย์เทียงคืน & แอตแลนติกโร้ด 

สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

(เส้นทางอนัซีน...พร้อมตกปยูักษ์...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 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 179,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 22,000 

เดก็อาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 175,900 

เดก็อายตุาํกว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 35,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ (TG) เริมตน้ทีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 90,000-120,000 

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

วีซ่าเชงเกน้ หากมีแลว้หกัคืนท่านละ 3,300 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2562) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทียวมิดไนทซ์นั (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดย (TG/AY/DY/SK)  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  

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

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายเุกิน 85 ปี) 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
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 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรานีไมร่วมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ,์ ค่าทิปพนกังานขนกระเป๋า และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชาํระหลงัจากสาํรองทีนงัภายใน 3 วนัหลงัยืนยนักรุ๊ป 

  งวดที 2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืนวีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วนั) 

***ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกค้าตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดนิทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเข้าชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 
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 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี

เลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์

นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํ

ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีทา่นไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไมเ่กิน 

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

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในนาํหนกัส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดังนนัจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา

ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านัน นันหมายถึงจะชดเชยตามนําหนักกระเป๋า คูณ ดว้ย

ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศนอร์เวย์ 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไมอ่นุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพอื

ขอยนืวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ดือและยดึติดกบัการยืนในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว 2 รูป พนืฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพนืเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ 

ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถา่ยตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าทีเคยได)้  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาใบมรณะบตัร  

8. สูติบตัร (กรณีเดก็ตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเดก็อายตุาํกวา่  ปีบริบรูณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืนเอกสารเพมิเติมดงันี  

- เดก็ เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้งั Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
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- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึนไปจากเดือนทีจะยนืวีซ่า มียอดเงินไม่ตาํกว่า 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไมก่า้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 7 วนัก่อนยนืวีซ่า) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่านัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมทีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไมต่่อเนือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมดุบญัชี 
 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

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

ระบุชือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มอีายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมดุบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไมต่าํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ทา่น  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรบัรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 


