
  Update 28/02/2020 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลิกผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

Copyright © 2020 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                                 1 

2 2228 22  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154,000.- 
มัดจำท่านละ 40,000.- 

24 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. – 03 ก.ค. 63 

19 – 31 ก.ค. 63 09 – 21 ส.ค. 63 

วันอาทิตย์  (1)  กรุงเทพฯ  
วันจันทร์   (2)  กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – รูปปั้นเงือกน้อย – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก  
วันอังคาร   (3)  โคเปนฮาเกน – เฮิร์ตชัลส์ – เบอร์เกน – พักค้างคืนบนเรือสำราญ Fjord Line 
วันพุธ (4)  เบอร์เกน – ท่าเรือเก่าบริกเกน – นั่งรถราง Floibanen 
วันพฤหัสฯ (5)  เบอร์เกน – ฟลัม – จุดชมวิวสเตกาซไตน์ – เกียร์โล   
วันศุกร์  (6)  เกียร์โล – ออสโล – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท 
วันเสาร ์ (7)  ออสโล – บินภายใน – อัลตา – ฮ็อนนิงส์โวก – นอร์ทเคป – มิดไนท์ซัน   
วันอาทิตย์  (8)  ฮ็อนนิงส์โวก – คาราสจ๊อก – อิวาโล  
วันจันทร ์ (9)  อิวาโล – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – พักค้างคืนบนรถไฟ   
วันอังคาร  (10)  เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส – พักค้างคืนบนเรือสำราญ Silja Line – สต็อคโฮล์ม  
วันพุธ  (11)  สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม – พระราชวังหลวง – ย่านเมืองเก่า – ย่านเซอเกิลส์  
วันพฤหัสฯ  (12)  สต็อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ  
วันศุกร์  (13)  กรุงเทพฯ 
เทพฐ 

สแกนดิเนเวีย 13 วัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
4 ประเทศ  เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – ฟินแลนด์ – สวีเดน 
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 วันจันทร ์ (1) กรุงเทพฯ  
 

22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์หมายเลข D เคาน์เตอร์กรุ๊ปการบินไทย  
 

วันอังคาร (2) กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – รูปปั้นเงือกน้อย – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอามาเลียน
 บอร์ก – จัตุรัสซิต้ีฮอลล์ - ถนนสตรอยก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน โดยเท่ียวบิน TG 950 
06.35 น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ดินแดนแห่งสมญานาม  “นครแห่งเทพนิยาย” เป็นเมือง

หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเดนมาร์ก เป็นท่ีต้ังของ ศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา
รัฐบาลและเป็นท่ีต้ังพระราชวังหลวง เป็นท่ีประทับของสมาชิกพระราชวงศ์ของเดนมาร์ก  ถือว่าเป็นเมือง
เก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปและเป็นเมืองที่ใหญ่ที ่สุดของ
ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย 
ชม รูปปั้นเงือกน้อย (Little Mermaid) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของกรุงโคเปนเฮเกนตัวละครเอกในนิยายของฮันส์ คริส
เตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียง
ไปท่ัวโลก   
ชมบริเวณ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก(Christianborg Palace) ได้รับการดัดแปลงเป็นท่ีท าการ
รัฐสภาเดนมาร์ก มีความพิเศษเพราะเป็นแห่งเดียวในโลก
ท่ีมี 3 หน่วยงานราชการหลัก ทัง้อ านาจบริหาร 
อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจตุลาการตัง้อยู่ในท่ีเดียวกนั 
ในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของราชวงศ์แต่เน่ืองจากเกิดไฟ
ไหม้จึงย้ายไปประทับท่ีพระราชวังอมาเลียนบอร์ก แต่ใน
ปัจจุบันก็ยังมีพืน้ท่ีบางส่วนท่ีมาใช้ เช่น ห้องรับแขกของ
ราชวงศ์  
ถ่ายรูปบริเวณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) อันเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระ 
ราชินีและราชวงศ์เดนมาร์ก  
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ชมบริเวณจัตุรัสซิตี ้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง ท่ีสามารถสัมผัสบรรยากาศ
ครึกครื้นของใจกลางเมืองได้ 

 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ให้ท่านได้ช้อปป้ิง ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) แหล่ง 

ช้อปปิ้งที ่ใหญ่ที ่สุดของโคเปนเฮเกน อยู่ในใจกลางเมือง 
Strøget ถนนคนเดินท่ีมีความคับค่ังของร้านค้า ต้ังแต่สินค้า
ราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมท่ีมีราคาแพง ถนนคนเดินนี้มี
ความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรจากศาลาว่าการเมือง (City 
Hall) จนถึงถนน Kongens Nyto  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่า 
 

วันพุธ   (3) โคเปนฮาเกน – เฮิร์ตชัลส ์– เบอร์เกน – พักค้างคืนบนเรือสำราญ Fjord Line 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางไปยัง เฮิร์ตชัลส์ (Hirtshals) เมืองและท่าเรือบน
 ชายฝั่ง Skagerrak บนเกาะ Vendsyssel-Thy ที่ด้านบนสุด
 ของคาบสมุทรจัตแลนด์ตอนเหนือของเดนมาร์ก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านชมและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรวมไปถึง
 บรรยากาศของเมืองเฮิร์ตชัลส์ ซึ่งอยู่ติดกับมหาสมุทรจัต
 แลนด์ตอนเหนือของเดนมาร์ก และเป็นท่ีรู้จักกันดีในเรื่องเป็นหนึ่งในท่าเรือประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเดนมาร์ก
 และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่อีกด้วย 
16.00 น. นำทุกท่านสู่ท่าเรือเฟอร์รี่และเตรียมตัวเช็คอินลงเรือ เพื่อ
 เดินทางจากเฮิร์ตชัลส์ไปยัง เมืองเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์
 ด่ืมด่ำกับบรรยากาศท่ียอดเย่ียมของสองฝ่ังทะเลตอนเหนือสุด
 ของเดนมาร์ก เพลิดเพลินไปกับอาหารและเครื่องด่ืมท่ีแสน 

 อร ่อย ความบันเท ิงช ั ้นยอด แหล่งช ้อปป ิ ้ งปลอดภาษี
 ธรรมชาติท่ีสวยงาม และเตียงท่ีสะดวกสบายสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มตลอดท้ังคืนค่ำ  
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ 
เข้าสู่ท่ีพัก พักค้างคืนบนเรือ 
 

วันพฤหัสฯ   (4) เบอร์เกน – ท่าเรือเก่าบริกเกน – นั่งรถราง Floibanen   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ 
12.30 น. เดินทางมาถึง เมืองเบอร์เกน (Bergen) เมืองหลวงแห่ง
 ศิลปวัฒนธรรม ใหญ่อันดับสองของประเทศและเป็นเมืองท่า
 สำคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เมืองหลวง
 เก่าแก่แห่งฟยอร์ด ได้ร ับการขึ ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดก
 โลกจากองค์การยูเนสโกด้วย  
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (Bryggen) สัญลักษณ์

ของเมืองนี้ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่ง
เป ็ นการก ่ อสร ้ า งท ี ่ โ ดด เด ่นและม ีความสำค ัญทาง 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับการจดทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 
ชั ้นที ่สร ้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เข ีย ว จั ่วหน้า
สามเหลี่ยม หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัว
กวาง ตัวแคปริคอน หรือม้ามังกร   

 ให้อิสระท่านได้เที ่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish 
Market และนำท่าน นั่งรถราง Floibanen ขึ้นสู ่ยอดเขา 
Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำเพื่อให้ท่านได้
ชมทิวทัศน์ของเมืองเบอร์เกนท่ีงดงามในอีกมุมหนึ่ง  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Best Western Plus Hotel Hordaheimen หรือเทียบเท่า 
  
วันศุกร์   (5) เบอร์เกน – ฟลัม – จุดชมวิวสเตกาซไตน์ – เกียร์โล   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองฟลัม (Flam) ซึ่งตั ้งอยู่ปลายสุดของฟ

ยอร์ด เป็นเมืองท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงของนอร์เวย์ต้ังอยู่ริม
ชายฝ่ังของซองฟยอร์ดจึงมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามยิ่ง  
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 ชม จุดชมวิวสเตกาซไตน์(Stegastein Viewpoint) 1 ใน10 จุดชมวิวหวาดเสียวท่ีสุดในโลก เป็นจุดชม
วิวที่เป็นทางยื่นออกมาจากริมผาให้มุมมองที่น่าตื่นเต้นโดยมีกระจกใสกันคนพลัดตกอยู่ปลายทางเดิน 
เหนือฟยอร์ดอันสวยงามในเมืองออร์แลนด์  

  เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียร์โล (Geilo) เมืองตากอากาศที่มีประชากรอาศัยเพียงประมาณ 2,400 คน 

ตั้งอยู่ในหุบเขา Hallingdal เป็นเมืองที่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ตั ้งอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของ
ธรรมชาติ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Vestlia Resort หรือเทียบเท่า 
 

วันเสาร ์  (6) เกียร์โล – ออสโล – ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเล่น – ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู ่ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของ

ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ช่ือ 
ออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เป็น
เมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำ ท ่ า น ช ม  ล า น ก ร ะ โ ด ด ส ก ี  โ ฮ เ ม น โ ค เ ล่ น 

(Holmenkollen ski jump arena) หนึ่งในสนามกีฬาท่ี
โด่งดังที่สุดในโลก ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขาและเป็น
สถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952   

 ผ่านชม Akershus Castle and Fortress เป็นปราสาท
ในยุคกลาง ป้อมนี้สร้างเพื่อเป็นแนวกำแพงป้องกันเมือง
ออสโล และปราสาทแห่งนี้ยังเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอีกด้วย 

 นำท่านเดินเล่นและ ช้อปปิ้ง ณ ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท 
(Karl Johans gate) ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก 

 ของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Quality Hotel 33 หรือเทียบเท่า 
 

วันอาทิตย์   (7) ออสโล – บินภายใน – อัลตา – ฮ็อนนิงส์โวก – นอร์ทเคป – มิดไนท์ซัน  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/นำท่านเดินทางไปยังสนามบินออสโล 
09.20 น. บินภายในสู่เมืองอัลตา โดยเท่ียวบิน DY 320 
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11.20 น. เดินทางถึง เมืองอัลตา (Alta) ได้ช่ือว่าเป็น เมืองแห่งแสงเหนือ ท่ีนี่ไม่ได้มีแค่เพียงสภาพอากาศท่ีเหมาะ 
 สำหรับการชมภาพอันน่าต่ืนตาต่ืนใจในช้ันบรรยากาศเท่านั้น แต่ยังมีหอดูแสงเหนือแห่งแรกของโลกอีก 
 ด้วย ซึ่งสร้างขึ้นที่นี่บนเขาฮาลด์เดอในปี ค.ศ. 1899 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮ็อนนิงส์โวก (Honningsvag) ซึ่ง

เป็นดินแดนที่อยู ่เหนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือ
ของประเทศนอร์เวย์ แคว้นกว้างใหญ่ซึ ่งเป็นบริเวณแห่ง
ทะเลน้ำแข็ง (Arctic Circle) และเป็นดินแดนแห่ง “พระ
อาทิตย์เที่ยงคืน”  

 นำท่านเข้าสัมผัสบรรยากาศบาร์น้ำแข็งขั้วโลกเหนือท่ี อาร์ติ
โก ไอซ์ บาร์ (Artico Ice Bar) ให้ท่านได้ชมบาร์ท่ีทุกอย่าง
ทำมาจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์ แก้ว
น้ำ ถาด เป็นต้น ทางบาร์จะมีเสื้อกันหนาวเตรียมไว้ให้ทุก
ท่านสำหรับสวมใส่เมื ่อเข้าไป  ด้านใน พร้อมทั ้งเสิร์ฟ
เครื่องด่ืมให้ท่านละ 2 ดริงค์ โดยเสิร์ฟมาในแก้วน้ำท่ีทำจาก
น้ำแข็ง ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านในไอซ์บาร์ตามอัธยาศัย ซึ่งนอกจากนี้ทางบาร์ได้มีการจำลองท่ีอยู่แบบอิกลู 
ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวเอสกิโมท่ีทำจากน้ำแข็งท้ังหลังไว้ด้านในให้ท่านได้บันทึกภาพอีกด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

 
 

23.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ นอร์ทเคป หรือ แหลมเหนือ (North Cape) ดินแดนอันเป็นที่สุดของการเดินทาง 
เป็น จุดเหนือสุดของทวีปยุโรป (ตำแหน่ง 71 องศา 10 ลิปดา 21 ฟิลิปดาเหนือ) เป็นจุดท่ีมีหน้าผาสูงสุด
ของทวีปยุโรป ด้วยความสูงถึง 307 เมตร เป็นแหลมปลายหน้าผาที่เบื ้องล่างเป็นทะเลแบเร็นตส์ 
(Barents Sea) ทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ จุดชม มิดไนท์ซัน (Midnight sun) หรือ พระอาทิตย์เท่ียงคืน
ได้สะดวก  ที่สุดในนอร์เวย์ และโด่งดังที่สุดของยุโรป ได้ชื่อว่าเป็นแดนสวรรค์แห่งขั้วโลกเหนือ ดึงดูด
นักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก ท่ีต้องการมาชมและบันทึกภาพอันงดงามของพระอาทิตย์เท่ียงคืน 
นำท ่านชม พ ิพ ิ ธภ ัณฑ ์นอร ์ท เคป (North Cape 
Museum) เป็นสถานที่จัดแสดงเรื ่องราวประวัติศาสตร์ 
และสิ่งต่างๆมากมายที่เกี ่ยวข้องกับแหลมเหนือ รวมถึง
ประวัติการเสด็จประพาสนอร์ทเคปของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 นำท่าน  
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เข้าชม นอร์ทเคปฮอลล์ (Northcape Hall) เพื่อชม “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” (Midnight Sun) ที่ส่อง
แสงสุขสว่างยามราตรี พร้อมดื่มแชมเปญแกล้มไข่ปลาคาเวียร์ ท่านจะได้รับ “ประกาศนียบัตร”  ในฐานะ
ท่ีท่านเป็นผู้ท่ีเดินทางมาถึงขั้วโลกเหนือแห่งนี้ บนจุดเหนือสุดของโลกท่ีสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ 

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Scandic Nordkapp หรือเทียบเท่า 
 

วันจันทร ์  (8)  ฮ็อนนิงส์โวก – คาราสจ๊อก – อิวาโล  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินสู่ เมืองคาราสจ๊อก (Karasjok) เมืองที่ต้ังอยู่
เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล  เป็นชุมชนสำคัญอีกแห่งหนึ่งของ
ชาวแลปป์หรือชาวซามิ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ในแถบนี ้มา
นานนับศตวรรษ และมีหลายชนเผ่าในบริเวณเหนือเส้นอาร์ค
ติกในเขตนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล (Ivalo) เมืองเล็ก ๆ ทางตอน

เหนือของ แลปแลนด์ (Lapland) เป็นเม ืองที ่ เง ียบสงบ 
เหมาะกับการพักผ่อน พื้นท่ีติดป่าและทะเลสาบ ไม่มีไฟตาม
ท้องถนน เมื่อฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้า หาก
มาในช่วงท่ีมีแสงเหนือจะสามารถเห็นได้ง่าย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hotel Ivalo หรือเทียบเท่า 
 

วันอังคาร   (9) อิวาโล – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – พักค้างคืนบนรถไฟ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  เมืองซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง

ศูนย์กลางธุรกิจ การปกครอง และการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ 
Kemijoki และแม่น้ำ Ounasjoki ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปากประตูสู่แผ่นดินชาว Lapland และยังถือว่าเป็น
เมืองของซานตาคลอส ท่ีเด็ก ๆ รู้จักกันดีท่ัวโลกอยู่ด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย ท ่านเข ้ าชม หม ู ่ บ ้ านซานตาคลอส ( Santa Claus 
Village) ท่ีประกอบไปด้วยร้านของเล่นซานตาคลอส ท่ี
ทำการไปรษณีย์ซานตา และ “บ้านซานตาคลอส”  ท่ี
ท่านจะได้มีโอกาสพบซานตาคลอส  

 นำท่านข้ามเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) อัน
เป็นเส้นบ่งบอกว่าดินแดนที่อยู่เหนือจากเส้นอาร์คติก
เซอร์เคิลนี้ จะไม่เห็นพระอาทิตย์ตลอดช่วงฤดูหนาวมี
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เวลาให้ท่านเลือกของท่ีระลึกและถ่ายรูปคู่กับซานตาคลอสตัวจริง  (ค่าใช้จ่ายสำหรับถ่ายรูปไม่รวมอยู่ใน
รายการ)  

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู ่สถานีรถไฟ เพื ่อเดินทางสู ่กรุงเฮลซิงกิโดยรถไฟตู ้นอนทันสมัย 

สะดวกสบายตามมาตรฐานสแกนดิเนเวีย โดยภายในห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน 
รวมทั้งมีห้องน้ำสะอาดภายในห้องพัก 

 

วันพุธ  (10)   เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส – จัตุรัสรัฐสภา – มหาวิหารอุสเปนสกี้ พักค้างคืนบนเรือ 
         สำราญ Silja Line – สต็อคโฮล์ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.27 น. รถไฟเข้าเทียบชานชาลาที่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์
ต้ังอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด์ อยู่ติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวมต้ังเป็นเขต
มหานครเฮลซิงกิมีช่ือเดิมว่า “เฮลซิงฟอร์ส” และยังคงเป็นช่ือเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบัน นำท่านชม
ประเทศ เจ้าของนาม "ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก" นครลูกครึ่งท่ีมีประชากรกว่าส่ีแสนคนมีคาร์ล ลุดวิกเอง
เกล ชาวเยอรมันทำหน้าท่ีเป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่นี้  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 ชม อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (Sibelius  Monument) 

นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน สวนซีเบ
เลียส (Sibelius Park) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับฌอง ซิเบ
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เลียส ออกแบบโดย Eila Hiltunen ประติมากรชาวฟินน์ ประกอบไปด้วยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเช่ือม
ประสานเข้าด้วยกันอนุสาวรีย์นี้มีน้ำหนักถึง 24 ตัน  

  เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย  ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) 

ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน ส่ิงก่อสร้างสำคัญ
บริเวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหาร (Cathedral) ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศ
เหนือของจัตุรัส ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบ
รัฐบาลและอาคารหลัก  ของมหาวิทยาลัยตามลำดับ และ
บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
ชนะรางวัลออสการ์เรื ่อง "เรดส์" โดยใช้ฉากมโหฬารของ
เฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต  

 ผ่านชม มหาวิหารอุสเปนสกี ้ (Uspenski Cathedral) 
โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธ
ดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่บนเนินไม่ไกลจาก
บริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริม
ท่าเรือท่ีสวยงาม  

15.30 น. นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือและเตรียมตัวเช็คอินลงเรือ เพื่อเดินทางโดยเรือสำราญขนาดมหึมา Silja 
Line เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่สุดของแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงสต็อกโฮล์ม  ประเทศ
สวีเดน  

17.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อคโฮม โดยเรือสำราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมา ล่องผ่านฟยอร์ดอันแสนงาม
ของฟินแลนด์ สู ่ทะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนาน
มากมายในเรือ เช่น ห้องเล่นเกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร บาร์ คาสิโน ไนต์คลับ ร้านค้าปลอดภาษี
ท่ีจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษสุด  

เข้าสู่ท่ีพัก พักบนเรือสำราญ Silja Line  
 **ห้องพักแบบมีหน้าต่างทุกห้อง มองเห็นวิว ทิวทัศน์ของทะเลบอล ติดจากห้องพัก** 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์สแกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล
 นานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น
 เบียร์,ไวน์ หรือซอฟดริงค์ให้เลือกดื่มแบบ Unlimited เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืน
 พิเศษนี้  
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วันพฤหัสฯ  (11) สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม – พระราชวังหลวง – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัส
   กุสตาฟ อดอล์ฟ – ย่านเซอเกิลส์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
09.45 น. เดินทางถึง กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์
 ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือ เวนิสแห่งยุโรปเหนือ 

ชม ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่ง
ออกแบบก่อสร้างโดยรังนาร์ ออสเบิร์ก (Rangnar 
Ostberg)  ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน
และตกแต่งผนังในห้องเต้นรำท่ีมีลวดลายฝังหินโมเสก
กว่า 19 ล้านช้ิน ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง 
ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี 
ค.ศ. 1911 และในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่นี่จะใช้
เป็นสถานท่ีจัดงานเล้ียงให้ผู้ท่ีได้รับรางวัลโนเบลท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็น
ประจำทุกปีในวันที่ 10  ธันวาคม โดยผู้พระราชทานคือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน 
สำหรับผู้ท่ีได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลโนเบล 

 ชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ) ท่ีประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดนและเป็นหนึ่ง
ในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดและมีชีวิตชีวาที่สุดของยุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1754  
นำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งเป็นสถาน
ที่ตั้งของพระราชวังหลวง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 
ทั้งบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามในรูปแบบ
งานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน เช่นเดียวกับเสน่ห์ของ
ตรอกซอกซอยต่างๆ ที่เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟและ
ร้านหนังสือต่างๆ ท่ีคุณจะเพลิดเพลินในการเท่ียวชม 
ชม จัตุรัสกุสตาฟ อดอล์ฟ (Gustav Adolfs Square) 
หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Stortorget ซึ่งแปลว่าจัตุรัสใหญ่ เป็นจัตุรัสที่มีความเก่าแก่และกว้างขวางโอ่อ่า 
ประดับตกแต่งด้วยพื้นอิฐสีแดงท่ีมีความสวยงามและลวดลายเรขาคณิตท่ีกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณ ย่านเซอเกิลส์ (Sergels Torg) 

ย่านศูนย์กลางของเมือง และบริเวณถนน Drottninggatan 
ถนนคนเดินท่ีมีร้านค้ามากมาย และเป็นถนนช้อปป้ิงหลักของ
เมืองสต็อกโฮล์ม  

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่า 

 

วันศุกร์  (12) สต็อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ    
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
10.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินสต็อกโฮล์ม อาร์ลันดา 
13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  TG 961 
 

วันเสาร ์  (13) กรุงเทพฯ    
 

05.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
------------------------------------------------------------ 
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อัตราค่าบริการทัวร์สแกนดิเนเวีย 13 วัน (TG) 
 

 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุ
ในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศนอร์เวย์) และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึน

เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 20,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   154,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   152,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  149,000.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   39,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  
การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 

นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผูช้ำระเงนิมัดจำภายใน 
15 วันทำการ  
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซน็รับรองสำเนา  
- สำเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซน็รับรองสำเนา  
- สำเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน 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 การล่ าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากท่ีสุด   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรดุ (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ ี

 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ประเทศนอรเ์วย ์ 

(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วันท าการ ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึน้อยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑูตไม่อนญุาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกบัการยื่นวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูป
ต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม
แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบ
รูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือ่บิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้

และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีชือ่ผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 



  Update 28/02/2020 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลิกผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

Copyright © 2020 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                                 15 

- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จ้าง เงินเดือน 
วนัเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ีศึกษา  

9 หลักฐานการเงิน :  บัญชีออมทรัพย์ (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Statement 

เป็นบัญชีออมทรัพย์ ทัง้สองอย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชือ่เจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซา่ ใช้สกลุเงินบาท 
หรือ ยโูร 

- Statement ย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินสดุท้ายไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบญัชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณา
อบัเดทบญัชีกอ่นท าการขอ Statement  15 วนักอ่นยื่นวีซ่า) 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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Part  1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร  

• ชื่อ –นามสกุล (สะกดตรงตามหน้า Passports) ..............................................................................................................  

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน –หรือเคยเปล่ียนชื่อ สกุล 

(  ) ไม่มี  (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................  

   ระบุชื่อ-นามสกุล............................................................................................................. .. 

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง 

• วนั/เดือน/ปีเกิด.........................................................สถานที่เกิดจงัหวดั...................................................................... 

• ประเทศที่เกิด.................................................................สญัชาติ............................................................................... 

• หมายเลขประจ าตวับตัรประชาชน................................................................................................... ............................. 

• ท่ีอยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้............................................................................................................. ......................... 

.................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................ 

เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน........................................เบอร์แฟกซ์......................................มือถอื................................................ 
 

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน............................................................................................ ................................. 

..................................................................................รหสัไปรษณีย์... .......................................... 

เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน........................................เบอร์แฟกซ์......................................มือถอื................................................ 
 

Part 2. ข้อมูลในการท างาน 

• รายละเอียดท่ีท างาน (ปัจจุบนัหรือเคยท างานหรือเกษียณ)  *** ต้องระบุ *** 

ต าแหน่งงาน.................................................................ชือ่บริษัท........................................ ......................................... 

ที่อยู่ที่ท างาน.......................................................................... .................................................................................... 

วนัที่เร่ิมท างาน.................................................................วนัที่สิน้สดุการท างาน....................... ................................... 

เบอร์โทรที่ท างาน............................................................... 
 

Part 3. ข้อมูลสถานะภาพ และครอบครัว 

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง   (  ) แยกกนัอยู่ 

• วนัที่แต่งงานจดทะเบียน / หม้าย /ม่าย /หย่าร้าง 

................................................................................................................  

• ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..........................................................................................วนั / เดือน / ปี เกิด............................... 

ที่อยู่ ..................................................................................................................... ....................................................... 

กรุณากรอกรายละเอียดตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่า Norway 

เป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย เพื่อใช้ในการย่ืนวีซ่า Norway 
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สถานภาพ..........................................................................อาชีพ....................................................................... .......... 

ท่านมีบุตรกี่คน ...................ท่าน (โปรดระบุรายละเอียดของบุตร-ธิดาของท่านให้ครบถ้วน) 

• ชื่อ-นามสกุล....... .........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั ............................................................................................ ..........................รหสัไปรษณีย์....................... 

สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ......................................................... 

• ชื่อ-นามสกุล....... .........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั .................................................................................................... ..................รหสัไปรษณีย์....................... 

สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ......................................................... 

• ชื่อ-นามสกุล....... .........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั ............................................................................................ ..........................รหสัไปรษณีย์....................... 

สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ......................................................... 

• ชื่อ-นามสกุล....... .........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั .................................................................................................... ..................รหสัไปรษณีย์....................... 

สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ......................................................... 
 

ท่านมีพ่ีน้อง................. ท่าน (โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพ่ีหรือน้องของท่านให้ครบถ้วน) 

• ชื่อ-นามสกุล....... .........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย์....................... 

สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ......................................................... 

• ชื่อ-นามสกุล....... .........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย์....................... 

สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ......................................................... 

• ชื่อ-นามสกุล....... .........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย์....................... 

สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ......................................................... 

• ชื่อ-นามสกุล....... .........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย์....................... 

สถานที่เกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ......................................................... 

Part 4. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง 

• เลขที่หนงัสือเดินทาง .........................................จงัหวดัที่ออกเล่มหนงัสือเดินทางให้ท่าน .......................................... 

• วนั / เดือน /ปี ค.ศ. ทีอ่อกเล่มหนงัสือเดินทาง..............................วนั / เดือน /ปี ค.ศ. ที่หมดอาย.ุ.................. ............... 

• ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางหายหรือถกูขโมยหรือไม่ (  ) ไม่เคย 

(  ) เคย ระบุเหตกุารณ์หรือสถานที่ที่หายหรือถกูขโมย 

............................................................................... 
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• ท่านเคยเดินทางเข้านอร์เวย์หรือไม่  (  ) ไม่เคย 

(  ) เคย  ระบุวนั / เดือน / ปี ค.ศ.ที่ไปถึงครัง้ล่าสดุ.......................... 

ระยะเวลาที่ไปอยู่ .........วนั.........สปัดาห์.......เดือน..............ปี....... 

• ท่านเคยมีวีซ่า Schengen หรือไม่ ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา 

(  ) ไม่เคย 

(  ) เคย ระบุประเทศใด.................................................................................... 

วนั / เดือน / ปีค.ศ.ที่เข้า-ออก ประเทศนัน้.......................................................... 

วนัที่แสกนลายนิว้มือ(อยู่ในหน้าที่ได้รับวีซ่า)...................................................... 

• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (  ) ตนเอง 

(  ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล............................................................... 

ความสัมพนัธ์..........................เบอร์โทรศพัท์.......................................... 

บุคคลท่านนีอ้าศยัอยู่ที่พ านกัเดียวกบัท่านหรือไม่    ใช่   ไม่ใช่ 

ระบุที่อยู่

.................................................................................................................  

............................................................................................................................ 

(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ 

....................................................................................... 

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง

............................................................... 

เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท.............................................................................. 

ท่ีอยู่ขององค์กร/บริษัท.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Update 28/02/2020 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลิกผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

Copyright © 2020 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                                 19 

ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                 ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                 ---------------------------------------------- 


