
  Update 26-3-18 

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

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169,000.- 
มัดจ ำ 40,000.- 

18 – 30 มิ.ย. 61 9 – 21 ก.ค. 61 

23 ก.ค. – 4 ส.ค. 61 6 – 18 ส.ค. 61 

วันที ่ (1) :  กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเก้น 
วันที ่ (2) :   โคเปนเฮเก้น – พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก – ล่องเรือ DFDS (ห้องวิวทะเล) สู่ออสโล 
วันที่ (3) :    ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – คำร์ล โจ ฮัน เกท – เกโล่   
วันที่  (4) :    เกโล่ – มีร์ดำล – ฟลอม (นั่งรถไฟสำยโรแมนติก ฟลอมส์บำนำ) – กู๊ดวำเก้น – เบอร์เก้น   
วันที่ (5) :    เบอร์เก้น – แกมล่ำสแตนทำวน์ – บินภำยในสู่กรุงสต็อกโฮล์ม  
วันที่  (6) :  สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ – ล่องเรือส ำรำญซิลเลียไลน์สูเ่ฮลซิงกิ (Seaside cabin)  
วันที่  (7) :  เฮลซิงกิ – อนุสำวรีย์ฌอง ซีเบเลียส – โรวำเนียมิ  (รถไฟตู้นอน พร้อมห้องน้ ำส่วนตัว) 
วันที่ (8) :     โรวำเนียมิ – หมู่บ้ำนซำนตำครอส 
วันที่ (9) :  โรวำเนียมิ – พิพิธภัณฑ์อะติคุม – อิวำโล 
วันที่   (10) :    อิวำโล – อินำริ – ฮอนนิ่งสว็อก - นอร์ธเคป 
วันที่   (11) : ฮอนนิ่งสว็อก – แฮมเมอร์เฟส – เสำหินเมอริเดียน – อิวำโล 
วันที่   (12) : อิวำโล – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ 
วันที่   (13) : กรุงเทพฯ  
 

Scandinavia Midnight 13 days 
สแกนดิเนเวีย 13 วัน ชมพระอำทิตย์เที่ยงคืน 

4 ประเทศกลุ่มสแกน เดนมำร์ก – นอร์เวย์ – ฟินแลนด์ – สวีเดน 

 

นั่งรถไฟสำยโรแมนติก ฟลอมส์บำนำ – ล่องเรือชมฟยอร์ดที่กู้ดวำนเก้น – หมู่บ้ำนซำนตำครอส 
พักห้องเห็นวิวทะเลบนเรือส ำรำญ DFDS จำกโคเปนเฮเกน – ออสโล และเรือซิลเลียไลน์ สต็อกโฮล์ม – เฮลซิงกิ 
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วันท่ี (1)   กรุงเทพฯ – เฮลซิงกี – โคเปนเฮเก้น 
 

05.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์   
08.55 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินเฮลซิงกี โดยเที่ยวบิน AY 090  
15.15 น. เดินทาง สนำมบินเฮลซิงกี เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 

17.45 น. ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้นโดยเที่ยวบิน AY 667 

18.25 น. เดินทางถึง โคเปนเฮเก้น  

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel Kong Arthur หรือเทียบเท่ำ 
  

วันท่ี (2)   โคเปนเฮเก้น – พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก – รูปปั้นเงือกน้อย – ออสโล 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น่าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณ พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก (Am Alienborg  Palace) อันเป็นที่ประทับ
ของสมเด็จพระราชินีและราชวงศ์เดนมาร์ค / ชม น้ ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) ต้นต่านานของ
อาณาจักรเดนมาร์ค มีนิทานเล่ากันว่าราชินีเกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้นมาจากใต้น้่า 
เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คในทุกวันนี้ / แวะถ่ายรูป กับ รูปปั้นเงือกน้อย (Little Mermaid) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาว
เดนมาร์คที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก / น่าชม Town Hall Square จตุรัสกลางเมือง ซึ่งรายล้อมด้วยอาคาร
ต่างๆ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 ในสไตล์โกธิค น่าชม Tower Hall ด้านบนประดับด้วยรูปปั้นของ 
Old Thomas และรูปปั้นของมังกร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีอ่านาจในการปกครอง / แวะถ่ายรูป
กับ พระรำชวังคริสเตียนบอร์ก (Christianborg  Palace)  ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นที่ท่าการรัฐสภา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของ โคเปนเฮเกน และ

อยู่ในใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคา
ถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรเริ่มจากศาลา
ว่าการเมือง (City Hall) ไปจนถึงถนน Kongens Nyto 

15.30 น.  เดินทางสู่ท่าเรือส่าราญขนาดใหญ่ DFDS ซึ่งสะดวกสบาย ด้วยสิ่งอ่านวยความสะดวกด้วยสิ่งอ่านวยความ
สะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี เรือส่าราญล่า
นี้จะล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน OSLO FJORD ที่เป็นส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์
ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก (ห้องพักแบบ 2 SEASIDE)   

**พิเศษ**  รับประทำนอำหำรค่ ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ พร้อมเครื่องดื่มท่ำนละ 1 ดริงค์ (เบียร์ หรือ ไวน์ 
หรือ ซอฟท์ดริงค์) ณ ห้องอำหำรบนเรือ ประทับใจกับอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนติก  
** พักค้ำงคืนบนเรือ (ห้องพักแบบ2 BERTH SEASIDE )** 
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วันท่ี (3)   ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – คำร์ล โจ ฮัน เกท – เกโล่  
 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
09.45 น.  เรือเทียบท่าที่ เมืองกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในปี 2006 ออสโลได้ ชื่อว่าเป็น

เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว (ข้อมูลจากนิตยสาร The Economist) โดยออสโลตั้งอยู่
ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ “ออสโลฟยอร์ด”  

 น่าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (Viking Ship Museum) อาคารชั้นเดียว ที่จัดแสดงเรือไวกิ้งไว้ 3  
ล่า แต่ละล่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี โดยขุดได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ่าวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีด้วย 

 ชม อุทยำนฟรอกเนอร์ (Frogner Park) ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อ
กุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎ
จักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโน
ลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
ชม คำร์ล โจ ฮัน เกท (Karl Johans gate) เป็นแหล่ง Shopping ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของ
ฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่

ระลึกต่างๆ / ชม ศำลำว่ำกำรกรุงออสโล (Oslo City Hall) ศาลาว่าการเมืองความสูง 66 เมตร ซึ่งได้ชื่อ

ว่าเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงออสโล เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1931 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 19 ปี เพราะหยุด
การก่อสร้างในช่วงสงครมโลกครั้งที่ 2 ออกแบบโดย Arnstein Arneberg และ Magnus Poulsson 

 ชม พระรำชวังหลวง (Royal Palace) ของกษัตริย์นอร์เวย์ที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 
เพ่ือเป็นที่ประทับของ King Charles ที่ 3 แห่งนอร์เวย์และสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นที่ประทับอย่างเป็น
ทางการของราชวงศ์นอร์เวย์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น่าท่านไปถ่ายรูป โอเปร่ำเฮ้ำส์ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของ

ออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ท่ีมีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล 
 น่าท่านเดินทางสู่ เกโล่ (Geilo)  
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DR Holms Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (4)   เกโล่ – มีร์ดำล – ฟลอม(น่ังรถไฟสำยโรแมนติก ฟลอมส์บำนำ) – กู๊ดวำเก้น – เบอร์เก้น  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น่าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม โดย นั่งรถไฟสำยโรแมนติก ฟลอมส์บำนำ (Flamsbana)  ผ่าน สถำนี
รถไฟไมร์ดำล (Myrdal) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุด โดยสูงจากระดับน้่าทะเล กว่า 1,000 เมตร เป็นสถานี
รถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ เลียบไปตามเส้นทางชมวิวแสนสวย ระหว่างทางท่านจะได้ชื่น
ชมกับธรรมชาติอันสวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา รถไฟจะจอดให้ท่านชม น้ ำตก Kjosfoss ซึ่งน้่าที่ไหล
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ได้มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง  เดินทางสู่ ยอดเขำสตำลไฮม์ หมู่บ้านในเมืองวอส ซึ่งเรียก
ได้ว่าเป็นแหล่งที่พักตากอากาศท่ามกลางหุบผาฟยอร์ดที่สูงตระหง่าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองกู้ดวานเก้น (Gudvangen) โดยเรือ Ferry ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดใน

นอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิด
จากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้่าแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน 
น่าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ น่าท่านชมเขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น Fish 
Market มีอายุกว่า 1,000 ปี 
ชม บริเวณท่ำเรือเก่ำบริกเกน (BRYGGEN) หรือย่านเมืองเก่าของเบอร์เก้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ 
ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์
น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปริคอนหรือม้ามังกรและรูปตุ๊กตาต่างๆ 
อาคารบริกเกนถึง 61 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้  
นั่งรถรำง FLOIBANEN ขึ้นสู่ยอดเขำ FLOYEN บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้่าเพ่ือให้ท่านได้ชม
ทิวทัศน์ของเมืองเบอร์เก้นที่งดงามในอีกมุมหนึ่ง 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Scandic Bergen City หรือเทียบเท่า 
  

วันท่ี (5)   เบอร์เก้น – บินภำยในสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม เมืองเบอร์เก้น อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่
ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความส่าคัญทาง 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)  
เดินทางสู่ สนำมบินเบอร์เก้น เพ่ือเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน 

11.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อำร์ลันด้ำ สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบิน AY 804 
12.35 น. เดินทางถึง สนำมบินอำร์ลันด้ำ กรุงสต็อกโฮล์ม น่าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองสต็อคโฮล์ม น่าท่านเที่ยวชม

เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ควำม
งำมบนผิวน้ ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชม แกมล่ำสแตนทำวน์ (Gamla Stan Old Town) เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด 
ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง , รัฐสภา, มหา
วิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ 
ชม พระรำชวังหลวง งดงามและอลังการด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ริดดาร์ฮูเซท์ มรดกตกทอดทาง
วัฒนธรรมของชนชั้นขุนนาง อาคารรัฐสภาและอาคารพิพิธภัณฑ์เมือง 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน 
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เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Scandic Malmen Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (6) สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ – ท่ำเรือส ำรำญซิลเลียไลน์ – เฮลซิงกิ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ (Wasa Ship Museum) เรือรบบ่ายบ่ายโบราณที่จมระหว่างการออกทะเล 

เมื่อปี 1628 และจมอยู่ใต้ทะเลนานถึง 333 ปี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อย่างสมบูรณ์และจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์วาซาที่มีอย่างสมบูรณ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วาซาที่มีชื่อเสียง  

  เข้าชม ศำลำว่ำกำรเมือง (City Hall) ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดยรังนาร์ ออสเบิร์ก (RANGNAR 
OSTBERG)  ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นร่าที่มีลวดลายฝังหิน
โมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย เดินทางสู่ ท่ำเรือส ำรำญซิลเลียไลน์ เรือส่าราญแห่งทะเลบอลติคอันหรูหราและสง่างามพรั่งพร้อมไปด้วย

สิ่งอ่านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ศูนย์สันทนาการส่าหรับ
ครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับ  

 กรุณำเตรียมกระเป๋ำใบเล็กส ำหรับค้ำงคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงของท่ำน 
ค่่า รับประทานอาหารค่่าแบบ “สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคาร  
 เรือส่าราญน่าท่านล่อง ทะเลบอลติก ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะ แก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้

สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮล์ม-กรุงเฮลซิงกิ  
เข้าสู่ที่พัก พักค้ำงคืนบนเรือ  
 

วันที่ (7)   เฮลซิงกิ – อนุสำวรีย์ฌอง ซีเบเลียส – โรวำเนียมิ   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส่าราญ 
ชม อนุสำวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (Sibelius  Monument) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่
ภายใน สวนซีเบเลียส (Sibelius Park) ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับฌอง ซิเบเลียส ออกแบบโดย Eila 
Hiltunen ประติมากรชาวฟินน์ ประกอบไปด้วยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน 
อนุสาวรีย์ซีเบเลียสนี้มีน้่าหนักถึง 24 ตัน 
ชม มหำวิหำรเฮลซิงกี (HelsinkiCathedral) ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารที่บริสุทธิ์
สวยงาม ตั้งเด่นสง่าอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนมาร์คของเฮลซิงกี 
ชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ ๆ และเป็นศูนย์กลาง
ทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่
อย่างโดดเด่นเป็นสง่า 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย แวะถ่ายรูปกับ Temppeliaukio Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพ่ีน้องตัวโมและ ติโม ในปี

ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบ
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เสียงที่ดี / อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งหรือเดินเล่น ย่านจุดช้อปปิ้งกลางใจเมืองซึ่งบริเวณนี้มีทั้งถนนคนเดิน มี
ทั้งห้างสรรพสินค้า มีสินค้า แบนด์เนม ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือ 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน  
 เดินทางสู่ สถำนีรถไฟเมืองเฮลซิงกิ  เพ่ือมุ่งหน้าสู่  เมืองโรวำเนียมิ ด้วยรถไฟตู้นอนที่ทันสมัย 

สะดวกสบำยในแบบสไตล์ของสแกนดิเนเวียร์  
 

วันที่ (8)   โรวำเนียมิ – หมู่บ้ำนซำนตำครอส 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (Box Breakfast) 
เดินทางถึง เมืองโรวำเนียมิ (Rovaniemi) เมืองซึ่งตั้งอยู่บริเวณส้นอาร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง 
ศูนย์กลางธุรกิจ การปกครอง และการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้่า 
Kemijoki และแม่น้่า Ounasjoki ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปากประตูสู่แผ่นดินชาว Lanpland และยังถือว่าเป็น
เมืองของซานตาคลอส ที่เด็ก ๆ รู้จักกันดีทั่วโลกอยู่ด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Xiang Long 
บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้ำนซำนตำครอส ที่มีประวัติความเป็นมายาวมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1925 ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติก

เซอร์เคิล จากความเชื่อท่ีว่าลุงซานต้า หนวดขาวผู้เป็นอมตะ และมีเอลฟ์ซึ่งมีต่านานในแถบสแกนดิเนเวีย
เป็นผู้ช่วย จะท่าหน้าที่ส่งของขวัญในวันคริสต์มาสให้กับเด็กและพูดคุยกับเด็กๆ, รับจดหมายของเด็ก ๆ
จากทั่วโลก ภายในหมู่บ้านมีที่ท่าการไปรษณีย์ ส่าหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก , ร้าน
ขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าไว้เป็นที่ระลึก* จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย 
กลางตัวเมืองโรวาเนียมิ ซึ่งมีร้านค้า บาร์ คอฟฟ่ีชอป ฯลฯ  

 *ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับถ่ำยรูปกับไม่รวมอยู่ในรำยกำร 
ค่่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Hai Long 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Original Soko Hotel Vaakuna Rovaniemi หรือเทียบเท่ำ 

  

วันที่ (9) โรวำเนียมิ – พิพิธภัณฑ์อะติคุม – อิวำโล 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เข้าชม พิพิธภัณฑ์อะติคุม (Arktikum) เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ วัฒนธรรมกลุ่มชาวซามิ 
ประวัติศาสตร์ของเมืองโรวาเนียมิ รวมทั้งพืชพันธุ์ ดอกไม้และสัตว์ในแลป์ลานด์ และมีห้องชมภาพยนตร์
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของแสงออโรราซึ่งได้มีการถ่ายท่ามาจากเหตุการณ์จริง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู่ เมืองอิวำโล (Ivalo) เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้่าที่มีปลาแซลมอนดีที่สุดใน
โลกแห่งหนึ่ง ชมความงามของทะเลสาบอินารี แหล่งน้่าจืดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวแลปป์ 
แวะซื้อของที่ระลึกงานฝีมือของชาวแลปป์  
(ระยะทำงโรมำเนียมิ – อิวำโล 287 กม. / ระยะเวลำ 3 ชม 19 นำที.) 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  
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เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ivalo hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (10)   อิวำโล – อินำริ – ฮอนนิ่งสว็อก - นอร์ธเคป 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางข้ึนสู่ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ / ผ่านชมและแวะถ่ายรูป ทะเลสำบอินำรี แหล่งน้่า

จืดขนาดใหญ่กับเกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวแลปป์ (Sami)  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนบ้าน 
บ่าย ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคปที่เดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่ง สวอก (Honningsvag) ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของ

โลก ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้่าแข็ง (Arctic 
Circle) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอำทิตย์เที่ยงคืน” / เข้าชม อำร์ติโก้บำร์น้ ำแข็ง ที่แกะสลักจากน้่าแข็งขั้วโลก
ทั้งโต๊ะ, เก้าอ้ี หรือแม้แต่แก้วเครื่องดื่มเอง เป็นประสบการณ์ดีๆในการเยือนขั้วโลกเหนือ 

 (ระยะทำงอิวำโล – ฮอนนิ่งสวอก 353 กม. / ระยะเวลำ 4 ชม. 47 นำที ) 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
21.00 น. เดินทางสู่ นอร์ธเคป (North Cape) หรือแหลมเหนือ  เป็นแหลมที่อยู่ปลายเกาะมาเกโรยาในภาคเหนือ

ของประเทศนอร์ เวย์  ตัวแหลมมีความสูง 307 เมตรจากระดับน้่ าทะเล เป็นหน้าผาที่สู งชัน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมาเยือนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1907  
ชม ศูนย์นิทรรศกำรนอร์ธเคป ซึ่งตั้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป น่าท่านชม อ่ำวฮูร์นวีคำ (Hornvika 
Bay) เรือพระที่นั่งทอดสมอเมื่อ 100 ปีก่อนที่จะเสด็จพระราชด่าเนินสู่แหลมเหนือ เข้าสู่อาคารชม
ภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบน
ก้อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายใน
พิพิธภัณฑ์สยาม ที่จัดสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระ
อาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอก  

 พิเศษ!! ร่วมฉลองปรำกฏกำรณ์พระอำทิตย์เที่ยงคืน และกำรเยือนดินแดนนอร์ธเคป ด้วยกำรดื่มแชม
เปญพร้อมทั้งรับใบประกำศ ของทำงนอร์ธเคปให้กับทุกท่ำนด้วย (การชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนนั้น เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นด้วย)  

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Scandic Honingsvaag หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (11)   ฮอนนิ่งสว็อก – แฮมเมอร์เฟส – เสำหินเมอริเดียน – อิวำโล  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู่ เมืองแฮมเมอร์เฟส เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่ประมาณ 9,500 คน เป็นเมืองท่าและเป็นเมือง

อุตสาหกรรมที่ทันสมัยและตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์คติคเซอเคิลผ่านชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม 
บางครั้งสามารถพบเห็นกวางเรนเดียร์ได้ตลอดสองข้างทาง 

 (ระยะทำงฮอนนิ่งสว็อก – แฮมเมอร์เฟส 178 กม. / ระยะเวลำ 2 ชม. 39 นำที ) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
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บ่าย แวะถ่ายรูปกับ เสำหินเมอริเดียน สร้างขึ้นสมัยกษัตริย์ออสก้าที่ 2 ค.ศ.1894 เป็นสัญลักษณ์ของการวัด
เส้นรอบวงของโลกของโครงการวิทยาศาสตร์นานาชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.2005 / เดินทางสู่ เมืองอิวำโล (ระยะทำง 371 กม. / ระยะเวลำ 5 ชม.) 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารโรงแรม (บุฟเฟ่ต์) 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ivalo Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (12)   อิวำโล – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เข้ำชม พิพิธภัณฑ์ซำมิ (The Sami Cultural Centre) หรือชนพ้ืนเมืองเดิมในเขตแลปแลนด์ ที่อาศัย

อยู่ในเขตประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และคาบสมุทรโกลา รัสเซีย ชาวซามิพูดภาษากลุ่มซามิ ซึ่งอยู่
ในภาษากลุ่มฟินโน-ยูกริกปัจจุบันประมาณกันว่ามีชาวซามิ เหลืออยู่ทั้งหมด 75,000 คน โดยส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางกลับสู่ เมืองอิวำโล (Ivalo) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองอิวาโล 
14.30 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.30 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 639  
20.50 น. เดินทางถึง สนำมบินเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเครี่อง 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY089  
 

วันท่ี (13)   กรุงเทพฯ  
 

14.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------ 

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์สแกนดิเนเวีย 13 วัน (AY) 
 

 

 

169,000.- 
มัดจ ำ 40,000.- 

18 – 30 มิ.ย. 61 9 – 21 ก.ค. 61 

23 ก.ค. – 4 ส.ค. 61 6 – 18 ส.ค. 61 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 169,000.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 167,000.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 165,000.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ 26,000.- 
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อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินฟินแอร์ และค่าภาษีสนามบิน
ทุกแห่งที่ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าที่อ่านวยความสะดวกท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า 

3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 

4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 

8. หัวหน้าทัวร์คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9. เจ้าหน้าที่บริการและอ่านวยความสะดวกท่ีสนามบิน 

10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 

11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  

12. น้่าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอด
การเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

14. ค่าน้่าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก 
ส่าหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

15. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        
อัตรำนี้ไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมท่าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (ท่านละ 1,300.- ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวก

มิจฉำชีพ กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข 

กำรส ำรอง
ที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่นั่ง มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท    
พร้อมส่งส่าเนาใบโอนเงินและส่าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100–01  
ทำงอีเมล์  beelinetour.specialist@gmail.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระ
เงิน 

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

 SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

 KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขท่ี 033-1-98948-7 

 KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขท่ี 036-1-44386-2 

 BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน่าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 

mailto:beelinetour.specialist@gmail.com
mailto:sp@beelinetour.com
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(คลิกลิงค์เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อม
ระบุชื่อผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 

2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บตัรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรด
ติดต่อพนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ่ากัด” 

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 

นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินให้ผู้ช่าระเงินมัด
จ่าภายใน 15 วันท่าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ่า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท่าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับ
มาถึงประเทศไทย 

- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ่า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเท่านั้น) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค่านึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 

https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้น ประเทศฟินแลนด์  
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 15 วันท ำกำร) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้า
ส่าหรับติดวีซ่า อย่างน้อย 3 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย หนังสือ
เดินทางเล่มปัจจุบันต้องไม่ช่ารุด เช่น ฉีกขาด เปียกน้่า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนหลังฉากสีขาวเท่านั้น (ไม่ใช่รูปขาวด่า) (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 
ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ่านวน 2 รูป 
 

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

3. ส่าเนาบัตรประชาชน  
4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่าน่าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส่าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อ่าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

10. หลักฐานการท่างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส่าเนาอายุไม่

เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

วันเดินทางที่จะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
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- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำงนี้

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

ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส่าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุด
บัญชีและถ่ายส่าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการ

ถ่ายส่าเนาสมุดบัญชี 
- บัญชีฝากประจ่า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) 

มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ่า ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ่า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส่าเนาสมุดบัญชีฝากประจ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้สมเหตุสมผลในการ

ยื่นวีซ่า 
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ

ชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

12. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า 

*** ทางสถานทูตนอร์เวย์ไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจ่าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป 
***  
 

***เอกสารการยื่นวีซ่าที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องสะกดให้ตรงกันกับหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น  เอกสารห้ามติดแม็ก*** 
 


