


 
 

HTC-TG-14D-MIDNIGHT SUN 

14 วนั มิดไนท์ซัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

(4 ประเทศแห่งกลุ่มสแกนดิเนเวยี...คุ้มท่ีสุด) 
บินตรง ไป- กลบั... โดยการบนิไทย (TG) 

 

 
24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน / 20 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม   

14-27 กรกฎาคม / 11-24 สิงหาคม 2565 

ราคาพเิศษ 189,900 บาท 
(รวมวซ่ีาเชงเก้นและทิป… พร้อมเที่ยวบินภายใน) 

สตอกโฮลม์ (สวีเดน),  พิพิธภณัฑเ์รือวาซา,ศาลาวา่การเมือง, ล่องเรือซิลจาไลน์ (ห้อง Sea View), เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
โรวาเนียมิ, หมู่บา้นซานตาครอส, อิวาโล, ลกัเซล, นอร์ทเคป (ชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน), ออนนิงสแวก,จบัปูยกัษ,์ ทรอมโซ, 

เบอร์เกน้, สตาลไฮลม์, ล่องเรือชมซองฟยอร์ด, นัง่รถไฟสายโรแมนติก ฟลมั-ไมดลั, วอส, ไกโล, ออสโล (นอร์เวย)์,  
ล่องเรือ DFDS (ห้อง Sea View), โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก), เฮลซิงกอร์,เงือกนอ้ย, พระราชวงัอมาเลียนบวร์ก, น ้าพุเกฟิออน 
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14 วนั มิดไนท์ซัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร สายการ
บินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หมายเหตุ: ท่านตอ้งแสดงหลกัฐานไดรั้บวคัซีน Covid 19 ครบ 2 เขม็ ขณะเช็คอิน 
 

วันท่ีสอง สตอกโฮล์ม – พระราชวังหลวง - พพิธิภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ซิตีอ้อลล์ 
 

01.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินอาลนัดา (ARN)โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG960 สายการ
บินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.50 ชม.) 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาลนัดา ประเทศสวีเดน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 เท่ียวชม กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงของราชอาณาจักรสวีเดน ดินแดนดวงอาทิตย์เท่ียงคืน น าท่านเข้าชม 

พระราชวงัหลวง (Stockholms Slott หรือ The Stockholm Palace) ท่ีประทับของพระราชวงศ์สวีเดน ทั้ งยงัเป็น
สถานท่ีรับรองแขกบา้นแขกเมืองในโอกาสส าคญั พระราชวงัท่ีงดงามท่ีสุดในบรรดาพระราชวงัทั้งหมดของทวีป
ยุโรป อาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สร้างเม่ือ ปีค.ศ. 1754 ภายในมีถึง 608 ห้อง ในบรรดาห้องต่างๆ ท่ีนับเป็น
ไฮไลต ์ไดแ้ก่ หอ้งพระคลงั วิหารหลวง หอ้งโถงวา่การของรัฐ (Hall of State) หอ้งพกัของขุนนางล าดบัต่างๆ และ
พิพิธภณัฑ์โบราณสถานกุสตาฟท่ี 3 นอกจากน้ียงัมีการผลดัเปล่ียนเวรยามประจ าวนัของกองทหารรักษาพระองค ์
ในช่วงก่อนเท่ียงของทุกวนั  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่าน เขา้ชม พิพิธภณัฑ์วาซา (The Vasa Museum) ชมเรือรบโบราณของสวีเดน ค าว่า วาซา แปลว่า เรือรบแห่ง

ราชอาณาจกัรสวีเดน ซ่ึงตามบนัทึกประวติัศาสตร์กษตัริยส์วีเดนพระนาม Gustav II Adolf ไดมี้พระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการท าสงครามกับชาวเยอรมัน โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง
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ประมาณสองปี ใชค้นงานถึง 400 คน มีเสากระโดงเรือสามเสา สามารถขึงใบเรือได ้10 ใบ วดัจากยอดเสากระโดง
เรือถึงกระดูกงูได ้52 เมตร และจากหัวเรือถึงทา้ยเรือได ้69 เมตร หนกั 1,200 ตนั ซ่ึงแมว้่าเรือรบวาซาจะถูกสร้าง
ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สง่างาม น่าเกรงขาม ทวา่ไม่มีโอกาสไดอ้อกไปลอยล าสู้รบกบัศตัรูเลยแม้สักคร้ัง เพราะหลงัจาก
เรือรบวาซาสร้างเสร็จ และถูกปล่อยลงน ้ าไดเ้พียง 30 นาที เรือล าน้ีก็จมด่ิงสู่กน้ทะเล และถูกทิ้งให้จมอยู่ใตท้ะเล
บอลติกนานถึง 333 ปี ก่อนจึงไดรั้บการกูข้ึ้นและน ามาจดัแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี โดยสามารถรักษาช้ินส่วน
เดิมของเรือไวไ้ดเ้กือบ 95 เปอร์เซ็นต ์

 
 
 
 
 
 
  
  
 ไดเ้วลาน าท่าน เขา้ชมศาลากลางจงัหวดั (City hall) อนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลกในการจดังานเล้ียงเพื่อเป็นเกียรติแก่    

ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบล ท่านจะไดช้ม หอ้งจดัเล้ียง (Blue Hall) รวมทั้งห้องโถงท่ีใชใ้นการเตน้ร าซ่ึงประดบัประดา
ไปดว้ยโมเสคทองค ากว่า 18 ลา้นช้ิน ศาลาว่าการแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสร้างนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ
ดังชาวสวีเดน Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1911 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย   
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Scandic Malmen Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีสาม กรุงสตอกโฮล์ม - เมืองเก่า - เรือส าราญ Silja Line 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมกรุงสตอกโฮลม์ ซ่ึงตั้งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์ ก่อก าเนิดนครอนังามสง่า
ริมคลองมากมาย  ผ่านชมโรงละคร ท าเนียบรัฐบาล  น าท่านขึ้ นจุดชมวิวบนเนินเขา  FJALLGATAN เพื่อ
บนัทึกภาพของกรุงสตอกโฮล์มจากมุมท่ีสวยท่ีสุด เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยงั
ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรป” อิสระให้ท่านได้ชมวิวสวยของตวัเมืองท่ีตั้งและ
โอบล้อมไปด้วยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แล้วยอ้นอดีตโดยชมย่านเมืองเก่าท่ีมีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” 
(Gamla Stan) ท่ีมีการตั้งบา้นเรือนบนเกาะน้ีตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และมีการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี่ยม 
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น าท่านเท่ียวชมภายในเมืองเก่าโอลด์ซิต้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัหมู่อาคารหลากสีมากมายท่ีเรียงรายรอนักท่องเท่ียว
จากทัว่ทุกมุมโลกมาเก็บภาพความน่าประทบัใจ  
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ เพื่อเชค็อินลง เรือส าราญ Silja Line 
16.45 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือสตอกโฮลม์ (ประเทศสวีเดน) มุ่งสู่ท่าเทียบเรือ เฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด)์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ (บฟุเฟต)์ 
 

อสิระให้ท่านพกัผ่อน ภายในเรือส าราญ Silja Line (ห้องพักแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 
 
วันท่ีส่ี เฮลซิงก ิ– โรวาเนียม ิ
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.55 น. เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเฮลซิงกิ 

น าท่านเช็คเอาทจ์ากเรือส าราญ  
 น าท่านเท่ียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใช้จดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลาง

ทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐานอยู่อยา่งโดด
เด่นเป็นสง่า 
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 จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างขึ้น
เพื่อสดุดีให้แก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่ง
เพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลกัษณะเป็นอนุสาวรียท่ี์แปลกตา
มากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสร้างโดยน าเอาแท่งเหล็กจ านวน 600 แท่ง มาเช่ือมเข้าด้วยกันจน
ออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ท่ีมีความสูง 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนัก 24 ตนัตั้งอยู่กลางแจ้ง
อยา่งโดดเด่น 

 
 
 
 
 
  น าท่าน เขา้ชม โบสถ ์Temppeliaukio หรือท่ีผูค้นรู้จกักนัในนามโบสถหิ์น (Rock Church) หน่ึงในสถาปัตยกรรม

ยุคใหม่ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูค้นนับลา้นคนมาเยือนโบสถ์ถ ้ าแห่งน้ี ออกแบบโดยพี่น้อง
สถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม  โดยใชเ้วลาสร้างกวา่ 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 บริเวณดา้นในสร้างขึ้นจากการ
สกดัหินลว้นๆ หลงัคามุงดว้ยทองแดง และเว้นช่องตรงกลางเป็นเหมือนลายลูกกรงแนวตั้งเพื่อให้แสงธรรมชาติ
สามารถส่องเขา้มาดา้นในได ้การออกแบบเช่นน้ีท าให้บริเวณโถงดา้นในเกิดเป็นอะคูสติคชั้นยอดในการแสดง
ดนตรี ซ่ึงปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีถูกใชใ้นการจดัแสดงคอนเสิร์ตบ่อยคร้ัง  

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่าน เขา้ชม อาสนวิหารอุสเพนสเก้ (Uspenski Cathedral) วิหารสไตล์ออโธดอกส์ ท่ีออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย เร่ิมสร้างในปีค.ศ. 1862 โดยใชเ้วลา 6 ปีในการสร้าง สถาปัตยกรรมเก่าแก่อนัยิ่งใหญ่ งดงามแปลกตา
โดยมีตน้แบบมาจากโบสถศ์ตวรรษท่ี 16 ในมอสโกของรัสเซียแห่งน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของรัสเซียท่ีมีต่อ
เฮลซิงกิ และส่ิงท่ีหลงเหลืออยู่ของจกัรวรรดิรัสเซียท่ีเคยปกครองฟินแลนด์อยู่นานกว่า 100 ปี อาสนวิหารอุส
เพนสเกถื้อเป็นโบสถอ์อร์ธอดอกซ์รัสเซียท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก มีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นอยู่ท่ีหลงัคาโดมสี
เขียวอ่อนซ่ึงมียอดโดมสีทอง ภายในอาสนวิหารตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามดว้ยสีทอง อญัมณี และทางเดินกลาง
โบสถท่ี์มีเพดานสูง งามสง่า 

  อิสระตามอธัยาศยั เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง  ย่านเซอเกิลส์ (SERGELS TORG) ย่านศูนยก์ลางของเมือง  และ
ถนน DROTTNINGGATAN ถนนคนเดิน ท่ีมีร้านคา้มากมายและเป็นถนนชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองสตอ็คโฮลม์  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
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19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ  
21.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ สู่ สนามบินโรวาเนียมิ โดยเท่ียวบิน AY537 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
22.50 น. เดินทางถึงสนามบินโรวาเนียมิ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Scandic Pohjanhovi Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า หมู่บ้านซานตาคลอส  –  ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – อวิาโล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเท่ียวทัว่โลก น าท่าน

ถ่ายรูปกบั เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของ
บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ท่ี  66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุด
เหนือสุดท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยู่แถบน้ี มีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยข์ึ้นเลยอย่างนอ้ย 24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตย์
ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมง น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือท่ีท าการ
ของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านไดพ้บกบัลุงซานตาคลอสตวัโตในชุด
คริสต์มาสสีแดงท่ีคอยต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกท่านด้วยสีหน้าท่ียิ้มแยม้ น าท่านแวะชม ท่ีท าการไปรษณีย์
ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวย
พรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงัประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณียน้ี์ อิสระ
ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสท่ีประดบัประดาดว้ยธีมคริสตม์าสอนัสวยงามตามอธัยาศยั 
หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก ภายในหมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) หรือฟาร์มกวางคารีบู ให้ท่านไดส้ัมผสักบัความน่ารักของ

กวางเรนเดียร์ซ่ึงเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีขนาดใหญ่  โดยตวัผูมี้ขนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มท่ีมีน ้ าหนักกว่า 300 
กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามล าตัวยามปกติจะมีสีน ้ าตาล แต่เม่ือเข้าสู่ฤดูหนาว ขนจะ
เปล่ียนไปเป็นสีอ่อนขึ้น หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเล้ียงไวเ้พื่อใช้งานส าหรับรถลากเล่ือน อิสระให้ท่านได้
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ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชิด ได้เวลาน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซาลิเซก้า (Saariselka) 
เมืองท่องเท่ียวตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของฟินแลนด์มีช่ือเสียงอยำ่งมำก ทำงดำ้นท่ีพกัและรีสอร์ท (ระยะทาง 260 กม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งในเขตการปกครองอินารี (Inari) ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศ
ฟินแลนด์ เป็นเมืองสกีรีสอร์ท และ ยงัเป็นเมืองหน้าด่านประตูท่ีมุ่งสู่นอร์ธเคป หากเดินทางมาจากฝ่ังฟินแลนด ์
ในอดีตเมืองน้ีไดรั้บผลกระทบอย่างหนักจากสงครามแลปแลนด์ (Lapland war) ในช่วงระหว่างปี 1944-1945 ซ่ึง
ถูกรุกรานโดยกองทพัเยอรมนั อย่างไรก็ตามหลงัสงครามเมืองอิวาโล ไดถู้กบูรณะขึ้นมาใหม่กลายเป็นเมืองท่ีมี
ความสวยงามเหมือนในปัจจุบนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ivalo Hotel ****หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีหก อวิาโล (ฟินแลนด์) – ลกัเซล – ออนนิงสแวก – นอร์ธเคป (ชมพระอาทิตย์เท่ียงคืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองลกัเซล (Lakselv) ระยะทาง 229 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.45Nor ชม.  เมืองทาง

ตอนเหนือของประเทศนอร์เวย ์เรียกไดว้่าใกลเ้ขตกรีนแลนด์มาก เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีส่วนหน่ึง
ของเขตแลปแลนด์ เรียกไดว้่าเป็นผืนแผ่นดินของนอร์เวย์ท่ีอยู่ใกลข้ั้วโลกเหนือมากอีกแห่งหน่ึง ท่านจะไดส้ัมผสั
กบัทศันียภาพของเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของอาณาเขตแลปแลนด์ น าท่านเท่ียวชมเมืองลกัเซล เมืองเล็กๆท่ีเป็น
จุดผา่นขึ้นสู่นอร์ธเคป  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสแวก (Honningsvag) ระยะทาง 163 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.   ดินแดน
ท่ีอยูท่างเหนือสุดของโลก โดยอยูท่างภาคเหนือของประเทศนอร์เวย ์เป็นแควน้กวา้งใหญ่ซ่ึงเป็นบริเวณแห่งทะเล
น ้าแข็ง (Arctic Circle) และเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน (Midnight Sun) ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกบั
ธรรมชาติสองข้างทาง ป่าไม้อันงดงามตามแบบฉบับขั้วโลกเหนือ น าท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ท่ีสร้างด้วย
เทคโนโลยีท่ีชาวนอร์เวยภ์ูมิใจเม่ือปี คศ. 1999 ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ลึกลงจากพื้นทะเล
กว่า 50 เมตร เมืองฮอนนิงสแวกน้ีในอดีตเป็นเมืองท่าศูนยก์ลางการล่าปลาวาฬท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่าเรือในการ
ขนถ่ายปลาทะเลท่ีส าคญัของนอร์เวย ์รวมทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่วงเวลาของฤดูหนาวยาวนานท่ีสุด  
น าท่านสัมผสัประสบการณ์จบัปูยกัษ ์(King Crab Safari) โดยนัง่เรือ  ต่ืนตาต่ืนใจกบัการจบัปูยกัษต์วัเป็นๆใหท้่าน
ไดล้องจบัและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก กบักิจกรรมจบัปูยกัษ ์นบัเป็นอีกกิจกรรมท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พร้อมเมนู ปูยกัษ ์
 น าท่านเดินทางสู่ท่ีตั้ งของ “ศูนยนิ์ทรรศการนอร์ธเคป” ซ่ึงตั้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป อิสระให้ท่านชม

ภาพถ่ายเก่ียวกับการประพาสของรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2450 ซ่ึงพระองค์ไดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหิน
ขนาดใหญ่ ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้ห้ชาวไทยไดมี้ความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภณัฑส์ยาม 
ท่ีจดัสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเร่ืองราวของปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในห้อง 
Auditorium ก่อนท่ีจะไปชมปรากฏการณ์จริงดา้นนอก  

0.00 น. หากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ท่านจะไดช้มความงามของ “พระอาทิตยท่ี์ส่องแสงสีทองงามจบัตาใน ยามเท่ียงคืน 
หรือท่ีรู้จักในนาม “Midnight Sun” ภาพดวงอาทิตยส์ะท้อนผืนน ้ าในมหาสมุทรอาร์กติก ในดินแดนสุดขอบ
โลก พร้อมรับ“ประกาศนียบตัร” และด่ืมแชมเปญฉลอง ณ จุดเหนือสุดของแผ่นดินนอร์เวย ์เป็นท่ีระลึกในการท่ี
ท่านไดเ้ดินทางมาเยอืนดินแดนอนัเป็น “ท่ีสุด” แห่งน้ี 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Scandic Nordkapp Hotel *** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันท่ีเจ็ด ออนนิงสแวก – อลัตา  – ทรอมโซ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอลัตา (Alta) ระยะทาง 207 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง เพื่อขึ้นเคร่ืองบิน

สู่เมืองทรอมโซ (Tromso) เมืองอลัตา (Alta) ทางเหนือของนอร์เวย ์ห่างจาก Artic Circle ราว 375 กิโลเมตร เมือง
ใหญท่ี่สุดในฟินน์มาร์ก เป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่ชาวประมงวา่มีแหล่งน ้าท่ีมีปลาแซลมอนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  
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เมืองท่ีมีงานเทศกาล Finnmarksløpet ซ่ึงเป็นการแข่งขนัรถลากเล่ือนสุนขัช่ือดงัของยโุรปท่ีจะจดัขึ้นในทุกๆ ปี อีก
ทั้งยงัขึ้นช่ือเร่ืองการแกะสลกัหิน ความงดงามทางธรรมชาติและวฒันธรรมท าให้เมืองอลัตาไดรั้บการขึ้นทะเบียน
จาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก น าท่านผ่านชมโบสถ์แห่งแสงเหนือ (Northern Lights Cathedral) โบสถ์สไตล์
โมเดิร์นท่ีมีแสงเหนือเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอลัตา 
15.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอลัตา สู่ สนามบินทรอมโซ โดยเท่ียวบิน WF 925 ใชเ้วลาบินประมาณ 40 นาที 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินทรอมโซ 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองทรอมโซ (Tromso) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงตั้งอยู่ในเขตมณฑลทรอม (Troms) อีกหน่ึง

มณฑลทางตอนเหนือของนอร์เวย ์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิลอีกด้วย น าท่านชมบริเวณย่านใจกลางเมือง ท่านสามารถชมความงดงามของเหล่า
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสันฉูดฉาด 
จากนั้น น าท่านเขา้ชมมหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไมท่ี้ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ท่ีไดรั้บ
การยอมรับว่ามีความเก่าแก่ท่ีสุด และยงัเป็นหน่ึงในโบสถ์ไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของนอร์เวย์ โดยมหาวิหารสร้างขึ้น
ในช่วงปี 1861 ในแบบสไตล์โกธิคท่ีมีความงดงามมากแห่งหน่ึง   น าท่านเข้าชมมหาวิหารอาร์คติก (Arctic 
Cathedral) มหาวิหารท่ีสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ อีกทั้งยงัมีโครงสร้างท่ีโดดเด่น ซ่ึงได้แรง
บนัดาลใจในการสร้างมาจากสภาพภูมิทศัน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย ์ มหาวิหารอาร์คติก ถือว่าเป็นอีกหน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในทรอมโซ โดยมหาวิหารน้ีสร้างขึ้ นในปี 1965 เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ี
นกัท่องเท่ียวจะสามารถชมความงดงามของพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนไดอ้ยา่งชดัเจน น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์การ
นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Storsteinen Mountain) ยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง
ทรอมโซไดอ้ย่างชดัเจน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามเมืองทรอมโซจากมุมสูง หากมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่น
และเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Scandic Ishavshotel **** หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีแปด ทรอมโซ – เบอร์เก้น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินทรอมโซ 
10.20 น  ออกเดินทางจากสนามบินทรอมโซ สู่สนามบินเบอร์เกน้ โดยเท่ียวบิน WF623 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.05 ชัว่โมง) 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเบอร์เกน้ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองเบอร์เกน้ (Bergen) เมืองท่าศูนยก์ลางการประมงริมฝ่ังทะเลเหนือของนอร์เวย ์และใน
อดีตเมืองเบอร์เกน้ ยงัไดรั้บการสถาปนาจาก พระเจา้ อูลาฟ เชอร์ระ ให้เป็นเมืองหลวงของนอร์เวยเ์ม่ือปีคศ. 1970 
ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน น าท่านชมกรุงเบอร์เก้น  ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน 
(BRYGGEN) ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษ ์จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจุบนัไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ด้
อย่างดียิ่ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีฟอร์บาเนน้ (FLOIBANEN) เพื่อให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่ นั่ง
รถรางไฟฟ้าฟอร์บาเน้น เพื่อไปชมทิวทัศน์งดงามบนยอดเขาฟลอเยน (MOUNT FLOYEN) ซ่ึงสูงจากะดับน ้ า
ทะเล   320 เมตร ท่านจะได้ชมความงามของกรุงเบอร์เก้น ท่ีตั้ งอยู่บนปากฟยอร์ดนอร์เวย์ ซ่ึงเป็นปลายทาง
เส้นทางสาย ฟยอร์ดอนังดงามท่ีอิสระให้ท่านถ่ายรูปและเลือกชมของท่ีระลึกนานาชนิด 

 
 

   ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Scandic Bergen City **** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีเก้า เบอร์เก้น – สตาลไฮม์ – ล่องเรือชมซองฟยอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลมั- ไมดรัล – วอส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมสตาลไฮลม์ (STALHEIM HOTEL) ซ่ึงตั้งอยู่บนหนา้ผาสูง (เป็นโรงแรมท่ีพระพุทธเจา้

หลวงเคยเสด็จประพาสและเสวยพระกระยาหารกลางวนั) ให้ท่านช่ืนชมกบัธรรมชาติอนัแปลกตาของบริเวณภูมิ
ประเทศในมุมสูงโดยรอบ  จากนั้นน าท่านเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาส ท่านจะได้สัมผสักับต่ืนตากับ
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ทศันียภาพ ธรรมชาติอนังดงามของนอร์เวย ์และน ้ าตกมากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพ สตาลไฮลม์ วอลเลย ์ซ่ึง
เป็นทัศนียภาพหุบเขาท่ีมีแม่น ้ าคดเคี้ ยว ไหลทอด สุดลูกหูลูกตา เป็นทัศนียภาพสวยงามมาก ได้เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองกุดเวนเกน้ (Gudvagen)  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่าน ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognfjord) ซ่ึงนอกจากจะไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงั
ได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงท่ี
ไดรั้บการยกกย่องว่าสวยท่ีสุดคือ แนร์รอยฟยอร์ด (Naroyfjord) ระหว่างทางเพลิดเพลินกบัภูผาสูงชนัท่ีเขียวขจี 
ธารน ้ าตกนบัร้อยสาย ส าหรับฟยอร์ดนั้นนับว่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของแผ่น
ธารน ้ าแข็งในยุคน ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ในโลกน้ีมีไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดใน
โลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงช่องฟยอร์ดแห่งน้ีไดช่ื้อว่าสวยติดอนัดบัโลกเช่นกนั จากนั้นน าท่านสัมผสั
ประสบการณ์นัง่ รถไฟสายโรแมนติกฟลมั-ไมดรัล (The World Famous Flam-Banen) นบัเป็นเส้นทางรถไฟสาย
ท่ีโรแมนติกท่ีสุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมคท่ี์เจาะทะลุภูเขา ผา่นทะเลสาบ แม่น ้า และน ้าตกเหลือคณานบัท่ีเกิดจาก
การละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Mydral) ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 
857 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ท่ีท่านจะไดช้มปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะท่ีปกคลุมอยู่บนยอด
เขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น ้ า ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน 
ตลอดจนภูมิทัศน์อนังดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยู่มากมาย ท่านจะได้สัมผสักับธรรมชาติอนัสวยงามของประเทศ
นอร์เวย์ ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่โรงแรมในเมืองวอส (Voss) เมืองน่ารักริมทะเลสาบ และเป็นเมืองท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงเสด็จประทบัในคราเสด็จประพาสยโุรปในปี 1907 น า
ท่านชมความน่ารักของเมืองวอส และ เดินเล่น สูดอากาศบริสุทธ์ิ ในเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Park Vossevangen Hotel**** หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสิบ วอส – ไกโล – ออสโล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเกโล (Geilo) ระยะทาง 191 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง เมืองแห่งสกีรีสอร์ท

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในนอร์เวย ์และเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเส้นทางท่องเท่ียวสู่เมืองเบอร์เกน้ ช่วงหนา้หนาวเมืองเกโลแห่งน้ี
คราคร ่ าไปดว้ยนักท่องเท่ียว ทั้งชาวนอร์เวยแ์ละต่างชาติเขา้มาพกัผ่อนและเล่นสกีตลอดช่วงฤดูกาล ส าหรับช่วง
หน้าร้อน เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีอากาศดีมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในนอร์เวย ์น าท่านเท่ียวชมเมืองและแวะถ่ายรูปกับ
ทศันียภาพภายในเมืองน้ี และรูปแบบบา้นสไตลน์อร์เวย ์ท่ีบนหลงัคาจะมีหญา้ปกคลุม เพื่อท าใหอุ้ณหภูมิของบา้น
เยน็ขึ้นในช่วงหนา้ร้อน นบัเป็นบา้นท่ีมีลกัษณะแปลกตา และสวยงามอีกแบบ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนียในอดีต นครหลวงท่ีถูกสถาปนาขึ้นเม่ือประมาณ 60 
ปี แต่เบ้ืองหลงัแห่งความศิวิลยัน้ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงักว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจดัเป็นเมืองอาณา
นิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช้ระบบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ น าท่านผา่นชมและแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกวา่ 100 ปี 
ท่ีเรียงรายอยู่รอบเมืองออสโล อาทิ ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี 
ค.ศ. 1648, ท าเนียบรัฐบาล, เนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองออสโล 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Blu Hotel Nydalen Oslo **** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีสิบเอด็ ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - พระราชวังหลวง - ล่องเรือ DFDS - โคเปนเฮเกน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ ท่ีรู้จกัในนาม Vigeland Sculpture Park สถานท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะ 
ประติมากรรมและการแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคนดว้ยสัมฤทธ์ิ ผลงานของ 'กุสตาฟ 
วิคเกอร์แลนด ์' ปฏิมากรช่ือดงัไดแ้สดงถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวิตมนุษย ์โดยไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลงานมาจดั
แสดงอย่างถาวรในอุทยานแห่งน้ี น าท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกับสถาปัตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate 
ประตูร้ัวเหล็กซ่ึงสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซ่ึงเต็มไปดว้ยรูปป้ันสัมฤทธ์ิ 58 
ช้ินดว้ยกัน, The Fountain รูปป้ันมนุษยแ์ละตน้ไม ้จ านวน 20 ตน้ ซ่ึงแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คนสูง 17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผูบ้ริสุทธ์ิ เปรียบประหน่ึงเป็น
บนัไดเวียนท่ีมนุษยต์่างปีนป่ายซ่ึงกนัและกนั เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The Wheel of Life วงลอ้แห่งชีวิต
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความไม่มีท่ีส้ินสุด การเวียนว่ายตายเกิดของวฏัจกัรมนุษย ์ อิสระให้ท่านเก็บภาพผลงาน
ศิลปะ อันเล่ืองช่ือภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอธัยาศยั  น าท่านถ่ายรูปพระราชวงัหลวงแห่งออสโล (Royal 
Palace) พระราชวงัแบบนีโอคลาสสิก สร้างขึ้นในปี 1848 และเปิดให้บริการน าเท่ียวชมพระราชวงัแก่สาธารณชน
ในช่วงฤดูร้อน บริเวณจตัุรัสด้านหน้าของพระราชวงัมีอนุสาวรียข์องกษตัริยค์าร์ล โจฮาน ซ่ึงเป็นกษตัริยข์อง
สวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1818 ถึง 1844 ยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์  น าท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆภายใน
พระราชวงัแห่งน้ี 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนคาร์ส โจฮนั (Karl Johans) ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมืองออสโล มีร้านคา้ต่างๆ ท่ีสร้างมา
ไม่ต ่ากว่า 100 ปี บนถนนเส้นน้ียงัเป็นท่ีตั้ งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER 
อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการซ้ือของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ 
สวนสาธารณะท่ีมีการจดัวางผงัเมืองไดอ้ยา่งน่าสนใจ  

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือออสโล เพื่อเชค็อินลงเรือส าราญ DFDS  
17.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือออสโล (ประเทศนอร์เวย)์ มุ่งสู่ท่าเทียบเรือ โคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมาร์ก)

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ  
 

อสิระให้ท่านพกัผ่อน ภายในเรือส าราญ DFDS (ห้องพกัแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 
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วันท่ีสิบสอง โคเปนเฮเก้น – เฮลซิงกอร์ - ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก – ปราสาทโครนบอร์ก – ช้อปป้ิงสตรอยเกต    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ภายในเรือ 
09.55 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ โคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมาร์ก)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกอร์ (Helsingor) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลระหว่าง
ช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน น าท่านเขา้ชมปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก (Frederiksborg Castle) ปราสาทท่ีงดงาม
ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ สร้างขึ้นโดย พระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 2 นอกจากน้ียงัเป็นท่ีประทบั
ของกษตัริยค์ริสเตียน ในราวศตวรรษท่ี 17 ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีส าคญัทางศาสนาและพิธี
ส าคญัอ่ืนๆ ของพระมหากษตัริยอ์ย่างเช่น พิธีปราบดาภิเษก และยงัเป็นสถานท่ีเก็บของสะสม ตลอดจนผลงาน
ศิลปะของเช้ือพระวงศ ์ภายในตกแต่งดว้ยความวิจิตรอ่อนชอ้ยอร่ามตาดว้ยสีทองตามแบบฉบบัเรอเนซองส์ และมี
ห้องจดัแสดงกว่า 70 ห้องท่ีเปิดให้เขา้ชม บนเพดานเกือบทั้งพระราชวงัเป็นงานจิตรกรรมของจิตรกรท่ีมีช่ือเสียง 
อนัแสดงถึงเร่ืองราวของพระเยซูคริสต ์บริเวณโดยรอบพระราชวงัมีการตกแต่งสวนอนัเขียวชอุ่มในแบบบาโรก  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทโครนบอร์ก (Kornborg Castle)  ปราสาทแห่งน้ีสร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่
ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมช้ินเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ ปราสาทโครนบอร์กเป็นผลงานช้ิน
ส าคญัของปราสาทในสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ ทางตอนเหนือของยุโรป ซ่ึงท าให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000 ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่
ท่ีสุดของโคเปนเฮเกนและอยูใ่จกลางเมือง เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้
ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียื่นจากศาลา
ว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 
18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade 
อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Scandic Falkoner Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีสิบสาม โคเปนเฮเกน  - ลติเติล้เมอร์เมด – น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเรียนบอร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน้ เมืองหลวงของเดนมาร์ก อีกเมืองสวยแห่งประเทศในกลุ่มนอร์ดิก โคเปนเฮเกนเป็น
ทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝ่ังทะเลท่ีตั้งอยู่ชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะซีแลนด์ เรียกไดว้่าเป็นอีกเมืองท่ีมีความโร
แมนติกและมีกล่ินอายของเทพนิยายรักและนิทานปรัมปรามากมาย น าท่านชม เงือกน้อย หรือ ลิตเต้ิลเมอร์เมด 
(Little mermaid)    รูปป้ันทองแดงของเจ้าหญิงเงือกน้อยบนโขดหิน ตวัละครท่ีมาจากนิทานอนัโด่งดังของนัก
ประพันธ์ชาวเดนิช ฮันส์ คริสเตียน  แอนเดอร์สัน รูปป้ันเงือกน้อยน้ีเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกรุง
โคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สัน 
และเป็นนิทานอีกเร่ืองท่ีหลายๆท่านคงเคยได้ฟัง แมก้ระทัง่ดิสนียย์งัเคยน าเร่ืองน้ีมาท าเป็นภาพยนตร์การ์ตูน 
จากนั้นน าท่านชม น ้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน (The Gefion Fountain) ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ช่ือ Gefion น้ีคือ
ช่ือของเทพเจ้าในต านานของชาวสแกนดิเนเวียน ได้เวลาน าท่านแวะชมภายนอก พระราชวงัอมาเรียนบอร์ก 
(Amalienborg) เป็นพระราชวงัท่ีพระราชินีมาร์เกรเธอท่ี 2 แห่งราชวงศเ์ดนมาร์กประทบัอยู่ และเป็นท่ีประทบัของ
ราชวงศเ์ดนมาร์กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็นสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค บริเวณกลางลานมีพระรูปทรงมา้ของพระ
เจา้เฟรดเดอริกท่ี 4 นอกจากน้ีเร่ิมตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดินสวนสนามจากพระราชวงัโรเซ่นบอร์ก 
(Rosenborg) และเคล่ือนขบวนมาเปล่ียนเวรเฝ้ายามท่ีหน้าพระราชวงัอมาเรียนบอร์กในทุกวนั น าท่านผ่านชม
ยา่นนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบรรเทิงย่านริมน ้ าของเมืองโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นยา่นคา้ขายและสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีส าคญั เพราะมีทั้งร้านคา้ ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ทอดตวัยาวสองฝ่ังแม่น ้ า สถาปัตยกรรม
บา้นเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั  
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11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน เพื่อเช็คอินและท า Tax Refund 
14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน TG951 (บินตรง) ใชเ้วลาบินประมาณ 10.35 ชัว่โมง 
 สายการบินบริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วันท่ีสิบส่ี กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

*** หมายเหตุ กรณีท่ีพระราชวังหรือสถานท่ีท่องเท่ียวใดปิด จะแจ้งและหาสถานท่ีเท่ียวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ *** 
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14 วนั มิดไนท์ซัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน / 20 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 
14-27 กรกฎาคม / 11-24 สิงหาคม 2565 

อตัราค่าบริการ  (บาท) พ.ค. - ส.ค. 2565 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 189,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 28,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 179,900 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 59,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 - 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (TG: BKK-ARN//CPH-BKK) หกัคืนท่านละ 28,000 

กรณีท่ีมีวีซ่ำแลว้ จะหกัค่ำใชจ่้ำย 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 10 ก.พ. 65) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. (เน่ืองจากมีเท่ียวบินภายใน รวม 3 เท่ียวบิน) 
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวมิดไนทซ์นั (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG/ AY / WF  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
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▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่าด าเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
 วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

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

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น  
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-25 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. ส าเนาใบมรณะบตัร  
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
11. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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12. หลกัฐานการเงิน :   
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) รายการเดินบญัชี ยอ้นหลงั 

3 เดือน ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบช่ืุอเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 
14 วนั มิดไนท์ซัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
สวเีดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 

(4 ประเทศแห่งกลุ่มสแกนดิเนเวยี...คุ้มท่ีสุด) 
(รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และรวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว) 

ราคาทัวร์ 189,900 บาท  24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 
20 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 
14 - 17 กรกฎาคม 2565  
11 - 24 สิงหาคม 2565      

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้  

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
ช่ือผู้ส ารองท่ีนั่ง........................................................................................ เอเย่นต์............................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 

กรุณาส่ง แบบฟอร์มส ารองท่ีน่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ Line ID : @holidaytour 
หรือ อเีมล admin@holidaytourcenter.com 


