
 

 

ทวัรข์ ัว้โลกเหนอื อารค์ติค เอก็ซพ์ดิชิ ัน่ 18 วนั 

(โปรแกรม...อนัซนี ไอซแ์ลนด ์– นอรเ์วย ์– สวาลบารด์) 

TOUR CODE: CR151511FZTZ 

 

 

 
 

ท่ีสดุแห่งทรปิพเิศษ (ราคาสดุๆ)…. เท่ียวเมืองใหม่ๆ แบบอนัซนี กบั MV Sea Spirit แบบจดัเตม็ 

โคเปนเฮเกน – เรคยาวิค – สแนเฟลเนส – เกาะแฟลทเทย ์– ลทัทาบารจ์ – ไดยาลด ิ– ซกิกล ูฟยอรด์ดอร ์ กรมิ

ซยี ์– อทุยานแห่งชาติซอลเฟลทเลท – ลอฟโฟเตน – ทรอมโซ – แฮมเมอรเ์ฟสต ์– นอรธ์เคปป์   สวาลบารด์ – 

ฮอรน์ซนุด ์– เบลลซ์นุด ์– เซน็ตจ์อหน์ฟอรเ์ยน – อคัฮอเนท – ลองเยยีรเ์บยีน – ออสโล 

 14 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2017 

คณะเดยีว...กรุป๊เดยีวเท่าน ัน้… 1 ปีมีรอบเดยีว!!!  

359,900 บาท 



 

 

(ท่ีน ัง่จาํกดัมาก มีแค่ 10 หอ้ง ........ เปิดเพยีงกรุป๊เดยีวเท่าน ัน้...หอ้งพกัหนา้ต่างทุกหอ้ง) 

จองและมดัจาํก่อน 15 กนัยายน 2016 ลดทนัท ี10,000 บาท 

ทวัรข์ ัว้โลกเหนอื อารค์ติค เอก็ซพ์ดิชิ ัน่ 18 วนั 

 (โปรแกรม...อนัซนี ไอซแ์ลนด ์– นอรเ์วย ์– สวาลบารด์) 
 

14 มิ.ย. 2017  กรุงเทพ – โคเปนเฮเกน 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

15 มิ.ย. 2017  โคเปนเฮเกน – หอศิลป์ใต้ดิน -  เรคยาวกิ (ไอซ์แลนด์) 
 

01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) ประเทศเดนมาร์กโดยการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG950 สายการบินบริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชม.) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
นาํท่านข้ึนรถโคช้เดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก อีกเมืองสวยแห่งประเทศในกลุ่ม

นอร์ดิก โคเปนเฮเกนเป็นเมืองหลวงและเมืองชายฝ่ังทะเลตั้งอยู่ชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะซีแลนด์ เรียกไดว้่า

เป็นอีกเมืองท่ีมีความโรแมนติกและมีกล่ินอายของเทพนิยายรักและนิทานปรัมปรามากมาย นาํท่านเขา้ชมหอ

ศิลป์ใตดิ้น (Cisternerne) เป็นดัง่หอศิลป์ท่ีจดัแสดงแกลอร่ีท่ีถูกฝังอยูใ่ตดิ้น ในใจกลาง Søndermarken Park กรุง

โคเปนเฮเกน  ซ่ึงคร้ังหน่ึงบริเวณดงักล่าวคืออ่างเกบ็นํ้าขนาดใหญ่ ท่ีเคยจุนํ้ าไวถึ้ง 16 ลา้นลิตร เพื่อใหป้ระชาชน

ในเมืองใช ้และไดเ้ปล่ียนให้เป็นสถานท่ีจดัแสดงงานศิลป์เม่ือปีค.ศ. 1996  สมยัก่อนน้ีบริเวณดงักล่าวเคยเป็น

อ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ ท่ีเป็นดัง่ศูนยก์ลางการประปาของเมืองโคเปนเฮเกน จนกระทัง่ในปีค.ศ. 1800 อ่างเก็บนํ้ า

เกิดปัญหา เพราะแหล่งนํ้ าเกิดการปนเป้ือนอย่างหนัก และเกิดโรคระบาดอย่างอหิวาตกโรค ทาํให้ทางการ

รัฐบาลตดัสินใจสร้างบ่อนํ้าใหม่เพื่อปรับปรุงระบบการประปาในโคเปนเฮเกน และไดล้ะท้ิงอ่างเกบ็นํ้ าน้ีไป นาํ

ท่านชมงานศิลปะโบราณท่ีจดัแสดงในอ่างเกบ็นํ้าใตดิ้นแห่งน้ี ต่อมาไดถู้กเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะ

ท่ีถูกฝังอยู่บริเวณ Frederiksberg Hill ในสวนสาธารณะ Søndermarken Park ซ่ึงทางลงใตดิ้นจะมีลกัษณะเป็น

รูปทรงสามเหล่ียมพีระมิดสองขา้งของนํ้าพดูุสะดุดตา ภายในใตดิ้นจะมีการจดัแสงสีสวยงาม มีการจดัแสดงงาน



 

 

ศิลปะน่าสนใจ มีหินงอกหินยอ้ยประดบัอยูบ่ริเวณผนงั เน่ืองจากความช้ืนและอุณหภูมิใตดิ้น และท่ีน่ียงัไดช่ื้อวา่

เป็นสถานท่ีจดังานนิทรรศการสุดแปลกแห่งหน่ึงในยโุรป 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกนและอยูใ่จกลางเมือง เป็นถนนคน
เดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดใน
โลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียืน่จากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens Nytorv Strøget จึง
ถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนั
คือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน เพือ่เชคอิน 
 อิสระใหท่้านรับประทานอาหารคํ่าภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด ์โดยเท่ียวบิน FI 213 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 
20.55 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) เรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด ์

นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นนาํท่านนัง่รถโคช้ปรับอากาศสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Iceland Air Hotel / Keflavik Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 
16 มิ.ย. 2017  เรคยาวกิ (ไอซ์แลนด์) – เชคอนิลงเรือ MV Sea Spirit 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านชม เมืองเรคยาวิก (Reykjavík) ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ “อ่าวแห่งควนั” เน่ืองจากมีควนัไอนํ้าพวยพุง่ข้ึน มา

จากบ่อนํ้ าร้อนตลอดเวลา อนัเป็นผลมาจากความร้อนของภูเขาไฟใตท้อ้งทะเล นอกจากน้ีเมืองเรคยาวิกย ั้งมี
ตาํนานไวก้ิงโบราณ ซ่ึงมีหลกัฐานแสดงว่าไดเ้ขา้มาปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวง
ของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้น



 

 

อาร์กติกเซอร์เคิล ซ่ึง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ. 870
และเม่ือเรคยาวิก กลายเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตั้งให้เป็นเมือง
หลวงในปี ค.ศ. 1786 นําท่านชมเมืองและแวะถ่ายรูปกับสถานท่ีสําคญัต่างๆของเมืองหลวงแห่งประเทศ
ไอซ์แลนด์ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุด
ในไอซ์แลนด ์เป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมือง โบสถน้ี์มีความสาํคญัในฐานะเป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรม
ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่
นิสท ์เร่ิมสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี จากนั้นนาํท่านชม 
เพอร์ลนั (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวส้ําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองโดย
สถาปนิกช่ือดงั อิงกิ มูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวงตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงันํ้ ามองเห็น
ไดใ้นระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม,พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนนํ้ า และ
ร้านขายของท่ีระลึก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย  นาํท่านเชคอินลงเรือ MV Sea Spirit ซ่ึงเป็นเรือท่ีจะนาํทุกท่านมุ่งสู่อาร์คติคโซน เรือนําท่านเดินทางออกจาก
ท่าเรือเรคยาวิค อิสระให้ท่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถและพกัผ่อนตามอธัยาศยั (แนะนาํให้ท่านออกกาํลงักายใน
ห้องยิม ท่ีมีบริการลูกคา้ทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งข้ึนจะเร่ิมท่องเท่ียวในประเทศไอซ์แลนด ์จึงแนะนาํให้ท่าน
เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสมัผสัประเทศในแถบโซนอาร์คติก) นอกจากน้ีลูกคา้ทุกท่านจะไดรั้บเส้ือกนั
หนาว (Polar Parkas) เป็นของท่ีระลึก เส้ือกนัหนาวชนิดน้ีออกแบบพิเศษเพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสาํหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือ หรือ ขั้วโลกใต ้และในระหวา่งการท่องเท่ียวในโซนอาร์คติก 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

 
 



 

 

 หมายเหตุ 
  การท่องเทีย่วโดยเรือ MV Sea Spirit ซ่ึงเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการนําท่านลงเรือเลก็หรือ Zodiac 

ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยเช่นกัน ดังน้ัน โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 17-29 
มิถุนายน 2017 อาจมีการปรับเปลีย่นเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศ) 

 

โปรแกรมการท่องเทีย่ว ระหว่างวนัที ่17 - 29 มิถุนายน 2017 
 

เมืองท่องเทีย่วในการเทยีบท่าและลงเรือโซดแิอก (Zodiac Ship) : 17-29 มิ.ย. 2017 
(ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวนั, เยน็, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มซ้ํีา) 

 

ไอซ์แลนด์ 
Bay of Faxafloi :  อ่าวฟาซาฟรอย อ่าวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องไอซ์แลนด์ระหว่างแหลมสแนเฟลเนส 

และ เรคยาเนส บริเวณน้ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของปลาวาฬ หลากหลายชนิดทั้ง วาฬหลงัค่อม, วาฬม้ิงค ์
และบริเวณโตรกผา ริมฝ่ังทะเลยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของนกแถบโซนอาร์คติกต่างๆมากมาย ระหว่างทาง
ล่องเรือไปสเนลเฟลเนส มีโอกาสสูงในการพบเห็นปลาวาฬในบริเวณน้ี 

 

 
 

Westfjord :  เวสตฟ์ยอร์ด เป็นแนวฝ่ังฟยอร์ดท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกของไอซ์แลนด ์เป็นฟยอร์ด 
ลึกท่ีมีแนวทอดของภูเขาสลบัสวยงามมาก เป็นอีกหน่ึงทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีรังสรรคไ์ดอ้ยา่งงดงาม
ยิง่ อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความสวยงามของแนวฟยอร์ดตะวนัตกหรือ เวสตฟ์ยอร์ดไดต้ามอธัยาศยั 

 



 

 

 
 

Snaefellsnes :  สแนเฟลเนส แหลมอนัเป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟสแนเฟลโจกุน และภูเขาเคิกจูเฟล อนัเป็นทศันียภาพท่ี
สวยงามยิ่ง และ ภูเขาเคิกจูเฟล (Kirkjufell) ยงัเป็นภูเขาท่ีพบเห็นในโปสการ์ดโปรโมทแหล่งท่องเท่ียว
ของไอซ์แลนดอี์กดว้ย แต่เน่ืองดว้ยแหลมสแนเฟลเนส อยูติ่ดฝ่ังตะวนัตก จึงทาํใหท้วัร์ทัว่ไปไม่ไดจ้ดัมา
เยอืนท่ีน่ี นอกจากน้ีบริเวณแหลมสแนเฟลเนส ยงัเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นชาวประมง ท่ีมีประวติัยาวนาน 

 
 

Flatey Island : เกาะแฟลทเทย ์สันนิษฐานว่าเป็นเกาะท่ีเคยเป็นแหล่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ดา้นวฒันธรรมและศิลปะ
ของไอซ์แลนด ์ในช่วงหนา้ร้อนเกาะน้ีจะมีผูค้นอาศยัอยูเ่ป็นมากพอควร แต่พอหนา้หนาวส่วนใหญ่จะมี
การยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน เกาะแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีเหมาะสาํหรับการดูนกพฟัฟิน เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีอยูห่ลกัของ
นกชนิดน้ี นาํท่านเท่ียวชมเมืองและสมัผสัความน่ารักของนกัพฟัฟินอยา่งใกลชิ้ด 

 
Latrabjarg : ลทัทาบาร์จ เป็นหนา้ผารังนกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป และเป็นหนา้ผาอนัเป็นท่ีอยู่ของนกนานาชนิด 

ไม่ว่าจะเป็น นกพพัฟิน, นกแกนแนทเหนือ, gulliemots, razorbills เป็นผาท่ีมีความสูง 440 เมตรและยาว
ถึง 14 กิโลเมตร นําท่านสัมผสัความสวยงามของฝารังนก ธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง
ไอซ์แลนด ์ 



 

 

 

          

Dynjandi :  ไดยาลดิ ตั้งอยู่ในเวสต์ ฟยอร์ด อนัเป็นท่ีตั้งขอนํ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งของไอซ์แลนด์ “นํ้ าตกจอลล์
ฟอลส์ (Fjallfoss)” เป็นนํ้ าตกซ่ึงมีความสูงประมาณ 100 เมตร นาํท่านสัมผสัความสวยงามของนํ้ าตก
แห่งน้ีอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงทางเรือจะจดักิจกรรมเดินไฮก่ิง (Hiking) เพื่อไปชมนํ้าตกแห่งน้ี   

 

Siglufjordur :  ซิกกลู ฟยอร์ดดอร์ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแนวช่องแคบฟยอร์ด บริเวณแหลมโทรล (Troll Peninsular) เป็น
เมืองท่ีเงียบสงบแต่สวยงามดว้ยหมู่บา้นชาวประมงหลากสี ท่ีทาํใหเ้มืองน้ีมีสีสันน่ามาสัมผสัอีกเมืองใน
ประเทศไอซ์แลนด ์เมืองน้ีมีพิพิธภณัฑป์ลาแฮร์ร่ิง อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวของเมือง เน่ืองจากเมืองน้ีมี
ช่วงยคุรุ่งเรือในการทาํประมงระหวา่งปี 1940 – 1950     

Grimsey :   เมืองกริมซีย ์ตั้งอยูบ่นเกาะกริมซีย ์ซ่ึงหากจากแผน่ดินใหญ่ประมาณ 40 กิโลเมตร และเป็นเกาะท่ีมีเส้น
อาร์คติคตดัผ่าน บนเกาะยงัเป็นท่ีตั้งของประภาคารเก่าแก่ และโบสถ์เก่าแก่ซ่ึงทาํจากไม ้ตั้งแต่สมยั
ศตวรรษท่ี 18 นอกจากน้ีบริเวณโตรกผาแนวชายฝ่ังยงัเป็นท่ีอยูข่องนกนานาชนิดอีกดว้ย นาํท่านสัมผสั
ความสวยงามของเกาะอนัมีแนวเส้นอาร์คติค เซอร์เคิล ตดัผ่าน อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามทาง
ธรรมชาติของเกาะแห่งน้ีตามอธัยาศยั 

 

นอร์เวย์ตอนเหนือ  
Saltfjellet-Svartisen National Park :  

อุทยานแห่งชาติซอฟเฟลทเลท สวาติเซน เป็นอุทยานแห่งชาติทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย ์และ
เป็นท่ีตั้งของเองกาบีน กลาเซียร์ ซ่ึงเป็นผนืนํ้าแขง็กลาเซียร์ช่วงต่อของสวาติเซนกลาเซียร์ ท่ีน่ีท่านจะได้
สมัผสับรรยากาศและความสวยงามของกลาเซียร์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของนอร์เวย ์  

   



 

 

 
 

Lofoten island :  เกาะลอฟโฟเตน (เกาะสวรรค์แห่งนอร์เวย)์ เกาะท่ีได้ช่ือว่าติดอนัดับเกาะสวยของโลก มีหมู่บา้น
ชาวประมงสีสันสวยงามตั้งอยูบ่นเกาะแห่งน้ี และยงัเป็นเกาะท่ีตั้งอยูร่ะหว่างโทรลฟยอร์ด (Trollfjord), 
นสัฟยอร์ด (Nusfjord) และ เลคเนส (Leknes) ทาํให้ท่ีน่ีมีธรรมชาติท่ีสวยพิสุทธ์ิยิ่ง นาํท่านข้ึนชมความ
งามและธรรมชาติท่ีรังสรรคข้ึ์นบริเวณหมู่บา้นท่ีรายลอ้มไปดว้ยฟยอร์ดแห่งนอร์เวย ์นาํท่านเท่ียวชม
หมู่บา้นและเท่ียวชมเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเกาะลอฟโฟเตน แนะนาํห้ามพลาดในการถ่ายรูปเกาะสวรรคแ์ห่ง
นอร์เวยเ์กาะน้ี   

 

 
Tromso :  ทรอมโซ (Tromso) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตมณฑลทรอม (Troms) อีกหน่ึงมณฑลทางตอน

เหนือของนอร์เวย ์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตอาร์ค
ติกเซอร์เคิลอีกดว้ย นาํท่านชมบริเวณยา่นใจกลางเมือง ท่านสามารถชมความงดงามของเหล่าสถาปัตยกรรม
ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสันฉูดฉาด จากนั้นนาํ
ท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑข์ั้วโลก(Polar Museum) อีกหน่ึงพิพิธภณัฑท่ี์อยูใ่นอาคารไมสี้แดง มีลกัษณะคลา้ยๆกบั
โกดงัเก็บของ ตั้งอยูบ่นท่าเทียบเรือ เป็นอีกหน่ึงอาคารแห่งประวติัศาสตร์ของนอร์เวย ์ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในช่วง
ปี 1830 ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของภูมิภาค การสาํรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นท่ีในแถบ
อาร์คติก นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการล่าสัตวใ์นเขตอาร์คติก ซ่ึงไดแ้ก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และ



 

 

สิงโตทะเล จากนั้นนาํท่านเขา้ชมมหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไมท่ี้ตั้งอยู่ในย่านใจ
กลางเมือง ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความเก่าแก่ท่ีสุด และยงัเป็นหน่ึงในโบสถไ์มท่ี้ใหญ่ท่ีสุดของนอร์เวย ์โดย
มหาวิหารสร้างข้ึนในช่วงปี 1861 ในแบบสไตลโ์กธิคท่ีมีความงดงามมากแห่งหน่ึง   

 

 
 

Hammerfest : แฮมเมอร์เฟสต ์ตั้งอยูบ่นเกาะกวาโอยา (Kvaloya) เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้า่ตั้งอยูท่างตอนเหนือสุดของโลกเลยก็
ว่าได ้(One of the Northern most towns in the world) เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของประวติัศาสตร์
ของชาวซามิ (Sami Culture) และเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานของชาวซามิ หรือ เอสกิโม มา
อย่างยาวนาน นอกจากน้ีบริเวณทุ่งราบแห่งเกาะกวาโอยา ช่วงน้ียงัเป็นฤดูกาลอพยพของกวางเรนเดียร์นบั
พนัตวัอีกดว้ย 

 

Nordkapp :  นอร์ธเคปป์ แดนสวรรคแ์ห่งขั้วโลกเหนือ แหลมนอร์ธเคปป์ ยงัถือว่าเป็นจุดท่ีมีหน้าผาท่ีสูงสุดของทวีป
ยโุรป โดยหนา้ผามีความสูงอยูท่ี่ 307 เมตร สู่ทะเลอาร์คติก ทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ และหากโชคดีเราอาจได้
ชมความงดงามของพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนท่ีชดัเจนท่ีสุด      

 
Svalbard (สวาลบาร์ด) : ถ่ินหมีขาว, วอลลสั, ปลาวาฬ 
 

 Bjornoya : Bear Island หรือเกาะหมี ถูกคน้พบโดยนกัเดินเรือชาวดชัช ์วิลเล่ียม แบเร้นท ์ในปี 1596 ซ่ึงเป็นหมู่เกาะเลก็ๆ
ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะสวาลบาร์ด โดยวิลเลียม ไดพ้บเห็นหมีขั้วโลก (Polar Bear) กาํลงัว่ายนํ้ าในบริเวณ
หมู่เกาะดงักล่าว   



 

 

 

Spitsbergen :  สปิทสเบอร์เกน เรือนาํท่านสํารวจและสัมผสักบั สัตวข์ั้วโลกเหนือ ท่ีสามารถพบเห็นไดง่้ายในบริเวณฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องสปิทสเบอร์เกน นอกจากน้ียงัเป็นบริเวณท่ีมีกลาเซียร์ (Glacier) อนัสวยงามยิง่   

 

 
 

Hornsund : ฮอร์นซุนด์ เป็นอ่าวท่ีมีทศันียภาพสวยงามยิ่งโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและกลาเซียร์ท่ียงัคงหลงเหลือหลงัยุค
นํ้าแขง็ และยงัเป็นจุดท่ีสามารถเห็นการล่าอาหารของหมีขั้วโลกไดอี้กดว้ย ในอดีตบริเวณน้ียงัเป็นท่ีฐานท่ีตั้ง
ของนกัล่าวาฬ นกัสาํรวจท่ีตอ้งการเดินทางไปสาํรวจขั้วโลกเหนือ  

 
Bellsund : เบลล์ซุนด์ เป็นเนินทุนดรา ท่ีสวยงามและเป็นแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมของกวางเรนเดียร์ นอกจากน้ียงัมี  

landscape ในแบบสวาลบาร์ดท่ีสวยงามยิง่ บริเวณโตรกผายงัเป็นท่ีอยูข่องนกนานาชนิดท่ีทาํรังและอาศยัอยู่
ในบริเวณอาร์คติกโซน นาํท่านข้ึนสาํรวจธรรมชาติอนัสวยงามของสวาลบาร์ดบริเวณเบลลซุ์นด ์

 
St. Jonsfjorden :  เซ็นต์จอห์นฟอร์เยน บริเวณเหนือเส้นอาร์คติกโซน ท่ีมีฟยอร์ดสวยงามยิ่ง และมีธารนํ้ าแข็งกลาเซียร์ท่ี

สวยงามอีกแห่ง นอกจากน้ียงัมีกอ้นนํ้ าแขง็หรือ ไอซ์เบิร์กท่ีมีรูปร่างแปลกตามากมาย บริเวณน้ีเป็นแหล่งท่ี
อยูข่องวาฬและแมวนํ้ าจึงเป็นแหล่งท่ีสามารถเห็นแมวนํ้ าและวาฬไดจ้ากเรือโซดิแอก และยงัเป็นทุ่งทุนดรา
ท่ีสามารถเดินข้ึนเนินเขาเพ่ือมองทศันียภาพกลาเซียร์ ผนืนํ้าแขง็โดยรอบบริเวณ 

 

 



 

 

Alkhornet :  อคัฮอเนท เป็นทุ่งทุนดรา และเป็นแหล่งอาหารท่ีอยูอ่าศยัของกวางเรนเดียร์, จ้ิงจอกขั้วโลก (Arctic Fox) และ
มีหนา้ผารังนกตั้งตระหง่าน นาํท่านชมความงามทางธรรมชาติของทุ่งทุนดราแห่งอาร์คติกโซน ก่อนอาํลาผนื
แผน่ดินอาร์คติกในวนัรุ่งข้ึน 

 
Longyearbyen : ลองเยียร์เบียน เป็นชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดและศูนยก์ลางการบริหารของสวาลบาร์ด ซ่ึงเป็นดินแดนของประเทศ

นอร์เวย ์มีประชากร 2,040 คนในปี ค.ศ. 2008 เมืองน้ีตั้งอยูใ่นหุบเขาลองเยียร์ดาเลน และเป็นท่ีตั้งของสภา
ชุมชนลองเยยีร์เบียน มีหมู่บา้นหลากสีสนัสวยงามยิง่     

 

 
 
29 มิ.ย. 2017  ลองเยยีร์เบียน – ออสโล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
  เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลองเยยีร์เบียน (Longyearbyen) นาํท่านรับกระเป๋าสมัภาระ  
12.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยยีร์เบียน เพื่อเชคอิน  
  อิสระใหท่้านรับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
14.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินลองเยยีร์เบียน สู่สนามบินออสโล โดยเท่ียวบิน....  
19.05 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล  
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Thon Oslo Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 

 

30 มิ.ย. 2017  ออสโล – กรุงเทพ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านสู่ป้อมปราการอาเคอร์ซัส (Akershus Fortress) แนวป้อมปราการโบราณท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1290 ตาม
คาํสั่งการของพระเจา้ Haakon ท่ี 5 เพื่อใชเ้ป็นฐานประจาํการป้องกนัเมืองออสโลจากการโจมตีของสวีเดน โดย
ในช่วงศตวรรษท่ี 18-19 เคยถูกใชเ้ป็นท่ีคุมขงันกัโทษคดีร้ายแรงและบรรดากบฏทั้งหลาย นาํท่านเท่ียวชมความ
สวยงามและความเก่าแก่ของป้อมปราการแห่งน้ีท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปัจจุบนั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่
อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ ท่ีรู้จกัในนาม Vigeland Sculpture Park สถานท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะ ประติมากรรม
และการแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคนดว้ยสัมฤทธ์ิ ผลงานของ กุสตาฟ วิคเกอร์
แลนด ์ปฏิมากรช่ือดงัไดแ้สดงถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวิตมนุษย ์โดยไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลงานมาจดัแสดง
อยา่งถาวรในอุทยานแห่งน้ีนาํท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกบัสถาปัตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate ประตูร้ัว
เหล็กซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซ่ึงเต็มไปดว้ยรูปป้ันสัมฤทธ์ิ 58 ช้ิน
ด้วยกัน, The Fountain รูปป้ันมนุษยแ์ละตน้ไม  ้จาํนวน 20 ตน้ ซ่ึงแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คนสูง 17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผูบ้ริสุทธ์ิ เปรียบประหน่ึงเป็น
บนัไดเวียนท่ีมนุษยต่์างปีนป่ายซ่ึงกนัและกนั เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The Wheel of Life วงลอ้แห่งชีวิต
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความไม่มีท่ีส้ินสุด การเวียนว่ายตายเกิดของวฏัจกัรมนุษย ์ อิสระให้ท่านเก็บภาพผลงาน
ศิลปะ อนัเล่ืองช่ือภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอธัยาศยั  

 

 
 

11.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล 
  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในสนามบิน 
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล โดยเท่ียวบิน TG955 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ช.ม.) 
 สายการบินมีบริการอาหารกลางวนัและอาหารคํ่าระหวา่งเท่ียวบิน 
 
  



 

 

1 ก.ค. 2017  กรุงเทพมหานคร   
 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 

 

ห้องพกัเรือสําราญ MV Sea Spirit Luxury Cruise 

 
รองรับผู้โดยสารได้ 114 คน  

ห้องพกัเป็นแบบ Suite และมีหน้าต่าง (Ocean View) หรือ ระเบียง (Balcony) 
(เตยีงนอนสามารถแยกเป็นเตยีง TWN ได้) 

ห้องสวทีแบบมรีะเบียง : Superior Suite / Deluxe Suite 

 
 

 ห้องขนาด 26 ตร.ม. เตียง TWN หรือ King Size Bed, มีระเบียง Balcony และ Private facilities 
 

ห้องสวทีแบบมหีน้าต่าง : Classic Suite / Triple Classic Suite (ห้องพกั 3 ท่าน) 



 

 

 
 

ห้องขนาด 23 ตร.ม. เตียง TWN หรือ King Size Bed, มีหนา้ต่างและ Private facilities 

 

ทวัรข์ ัว้โลกเหนอื อารค์ติค เอก็ซพ์ดิชิ ัน่ 18 วนั 

 (โปรแกรม...อนัซนี ไอซแ์ลนด ์– นอรเ์วย ์– สวาลบารด์) 

14 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 

อตัราค่าบริการ 14 มิ.ย.-1 ก.ค. 2560 

ราคาผูใ้หญ่ หรือ เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   
(พกัหอ้งคู่แบบมีหนา้ต่าง Main Deck Suite มีเพียง 2 หอ้ง) ท่านละ 

359,900 

พกัเด่ียว (หอ้งพกัแบบ Main Deck Suite) เพิ่มเงิน 230,000 

Upgrade หอ้งพกัเป็นแบบ Classic Suite มีเพียง 8 หอ้ง เพิม่เงินท่านละ (พกัคู่) 27,000 

ราคาผูใ้หญ่พกัดว้ยกนั 3 ท่าน หอ้งมีหนา้ต่าง (Triple Classic Suite มีเพียง 2 หอ้งเท่านั้น) ราคาท่านละ 339,900 

อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียง (พกัหอ้งคู่ Deluxe Suite) เพิ่มเงินท่านละ โปรดสอบถาม 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 
BKK-IST-EZE-IST-BKK (เฉพาะเท่ียวบิน Turkish Airlines เท่านั้น) 

85,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 



 

 

โปรแกรมท่องเท่ียวอาร์คติก เอก็ซ์พิดิชัน่ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG/ FI/SK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  และ Service fee บนเรือ  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้นอร์เวย ์
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 121 วนัก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใชจ่้าย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 120 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 – 89 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์) 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 



 

 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะทาํ
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี



 

 

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพิม่เป็นสิทธ์ิของสายการ
บิน หากนํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกบัการถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศนอร์เวย์ 
 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่ 
วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 



 

 

7. สาํเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 

 
 
 



 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา นะค่ะ) 



 

 

ทวัรข์ ัว้โลกเหนอื อารค์ติค เอก็ซพ์ดิชิ ัน่ 18 วนั 

(โปรแกรม...อนัซนี ไอซแ์ลนด ์– นอรเ์วย ์– สวาลบารด์) 

14 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 (กรุป๊เดยีวเท่าน ัน้) 

 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

ช่ือผู้สํารองทีน่ั่ง............................................................................................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์........................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์สํารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 

 



 

 

 


