
 

        
 
 
 

 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเกน้      (ไทย-ฟินแลนด-์เดนมารก์) 

06.00น. พรอ้มกนั ณ สูส่นามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S  สายการบินฟินนแ์อร ์เจา้หนา้ที่ ใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

08.55 น.  ออกเดินทางฃสูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี  AY 142 สายการบินฟินนแ์อร ์ 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

17.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยเท่ียวบินท่ี AY 959 สายการบินฟินนแ์อร ์ 

18.25 น. เดินเทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ AC HOTEL BELLA SKY หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีสอง ลิตเต้ินเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-ถนนสตรอยก-์ล่องเรือส าราญ DFDS                    (เดนมารก์) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นถา่ยรูปคูก่บัลิตเต้ิลเมอรเ์มด เงือกนอ้ยสญัลกัษณข์องเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศรา้รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพ

นิยายอนัลือลัน่ของนักเลา่นิทานระดบัโลก ฮนัส ์คริสเตียน แอนเดอร์สนั โดยไดร้ับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบ

เซน่ เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น าทา่นถา่ยรูปบริเวณน ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสรา้งเกาะซี

แลนดข้ึ์นมา  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ยา่นถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก ท่ีมีสินคา้ย่ีหอ้แบรนดเ์นม อาทิ หลุยส์

วิตตอง ชาแนล และอีกมากมาย  เดินทางสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinevian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไป

ดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้ง

คืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางดว้ยเรือส าราญ DFDS Seaways สู่เมืองออสโล พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ   ภายในเรือส าราญ

ทา่นจะไดพ้บกบับรรยากาศสุดหรูหรา นอกจากน้ีทา่นจะไดพ้บกบักิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะไดท้  าใหท้า่นไดร้ับความ

เพลิดเพลินตลอดเวลาท่ีอยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิเชน่ ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี บาร์ ส าหรับ

ผูท่ี้มีใจรักการด่ืม รา้นสินคา้ปลอดภาษีซ่ึงทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไมต่อ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ท่ี

ทา่นจะไดพ้บเป็น สินคา้ที่ ปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เชน่ น ้าหอมย่ีหอ้ดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, 

Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีรา้นขายเส้ือผา้แฟชั่นท่ีมีช่ือเสียงใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจ ส าหรับ

นอ้งๆ หนูๆ พลาดไมไ่ดส้ าหรับช็อคโกแลตท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

ค า่ บริการอาหารค า่แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรือส าราญและพกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 

วนัท่ีสาม ออสโล-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร-์The Oslo Opera House-เกโล่   (นอรเ์วย)์ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ  

 หลงัอาหารเชา้เรือแลน่ผา่นเขตออสโลฟยอร์ดท่ีสวยงามและมีช่ือเสียง ทา่นไมค่วรพลาดกบัการบนัทึกภาพสวยบน

ดาดฟ้าเรือยามรับอรุณ  

09.45 น. เรือเขา้เทียบทา่ท่ีกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเสด็จ

ประพาสยุโรปเป็นครั้งท่ีสอง เพ่ือทรงรับการรักษาทางการแพทย ์และเพ่ือการสง่เสริมความสมัพนัธท์างการทูตกบักลุม่

ประเทศในยุโรปรวมทัง้ประเทศนอร์เวย ์ไดท้รงเสด็จเย่ียมพระมหากษัตริยโ์ฮคูน ท่ีกรุงคริสตตี์อาเนีย หรือกรุงออสโลใน

ปัจจุบนั น ามาดว้ยความปล้ืมปีติแกพ่สกนิกรเป็นลน้พน้ น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ จดัแสดงเก่ียวกบั

เรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบั

เคร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี  น าทา่นสู่อุทยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมแสดงถึงความ

เป็นอยูส่ภาพชีวิตและการด้ินรนตอ่สูข้องมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงักุสตาฟ-วิเกอแลนด ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นถา่ยรูป The Oslo Opera House หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล และการปรับผงัการจราจรของชายฝั่งดา้นตวัเมืองออสโล ใกลก้บัสถานีรถไฟใหญข่อง

เมืองถนนคาร์ลโจฮนัสเ์กท เร่ิมตน้จากสถานีรถไฟสูพ่ระบรมมหาราชวงั ท่ีประทบัของพระมหากษัตริยแ์ห่งนอร์เวย ์

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัที่ สุดของเมือง เดินเลน่ถา่ยรูปยา่นทา่เรือท่ี Anker Brygge ท่ีกลายเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหลง่

รวมของภตัตาคารและบาร์ช ัน้ดี น าทา่นเดินทางสู่เมืองเกโล่ (Geilo) ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของล า

ธารท่ีกดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ ่ผา่นหมูบ่า้นชนบทสู่เมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 2,000 คน แตมี่



 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในดา้นศูนยกี์ฬาฤดูหนาวของ

ยุโรปเหนืออีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ GEILO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี กูด๊วาเกน้-ซองนฟ์ยอรด์-ฟลอม-รถไฟสายโรแมนติก-มีรด์าล-เบอรเ์กน้            (นอรเ์วย)์ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู่เมือง เมืองกูด๊วาเกน้ และ ล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์ ท่ีสวยงาม มีความยาวและลึกเขา้มาใน

แผน่ดินท่ีสุดในนอร์เวย ์มีความยาวถึง 204 กม. โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผน่ดิน

ของธารน ้าแข็งเม่ือหลายลา้นปีกอ่น ใหทุ้กทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพชวนฝนัของสายน ้าผา่นภูผาหินสูงตระหงา่น 

และยงัไดเ้ห็นสีสนัของกลุม่หมูบ่า้น ชุมชนเล็กๆท่ีสรา้งบา้นเรือนดว้ยไมส้นและทาสีแนวพาสเทล ของทัง้สองฝั่งของ

ซองน์ฟยอร์ดจนถึง เมืองฟลอม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากนั้นน าทา่น ข้ึนรถไฟขบวนพิเศษเสน้ทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตัง้ของสถานี

รถไฟสายโรแมนติกท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขา น ้าตกคี

ยอสฟอสเซน่ ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงขนาดใหญแ่ละงดงามแหง่หน่ึงของนอร์เวย ์ทางคณะจะไดช่ื้นชมเสน้ทางท่ีเป็น

ธรรมชาติและทศันียภาพท่ีโรแมนติกตลอดจนถึงเมืองมีร์ดาล จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองเบอรเ์กน้ โดยรถโคช้ 

เมืองใหญอ่นัดบัสองไดร้ับยกยอ่งวา่เป็นเมืองวฒันธรรม และเป็นเมืองทอ่งเท่ียวที่ มีช่ือเสียงดา้นตะวนัตกสุดของแผน่ดิน

นอร์เวย ์น าทา่นชมเขตเมืองเกา่ของเบอร์เกน้ Fish Market มีอายุกวา่ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ SCANDIC BERGEN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  
 

วนัท่ีหา้ เบอรเ์กน้-ย่านบร๊ิกเกน้-สต็อกโฮลม์-พิพิธภณัฑเ์รือวาซา (นอรเ์วย-์สวีเดน) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชมเมืองเบอรเ์กน้ ตวัเมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเกา่แกอ่ายุกวา่ 1,000 ปี ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู ่

225,000 คน ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ ย่านบร๊ิกเกน้ในเมือง

เบอร์เกน้ เป็นทา่เรืออนัเกา่แกท่ี่มีความส าคญัตอ่อาณาจกัรการคา้ขายในยุคสนันิบาตฮนัเซียติก อาคารอายุกวา่ 900 

ปี และเขตวอเตอร์ฟรอ้นท ์ซ่ึงเป็นตวัอยา่งการกอ่สรา้งท่ีโดดเดน่ และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

จนไดร้ับการบนัทึกภาพมากท่ีสุด และไดร้ับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก ้ (Unesco) สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเบอร์เกน้ เพ่ือเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม ์ประเทศสวีเดน  

11.20 น.  ออกเดินทางสูส่นามบินอารล์นัดา้ สต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยเท่ียวบิน AY 804  

12.35 น.  ถึงสนามบินอารล์นัดา้ กรุงสต็อกโฮลม์  

 บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสูต่วัเมืองสต็อคโฮลม์ น าทา่นเท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของโลก จนไดร้ับการขนานนามวา่ “ความงามบนผิวน ้า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค 

กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแหง่ประวติัศาสตร์มาตัง้แตค่รั้งศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยั

ของบา้นเมือง ตึกรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวย

ท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก น าทา่นชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา ซ่ึงตัง้โชวเ์รือรบโบราณท่ีกูข้ึ้นมาไดจ้ากท่ีจมอยูใ่ตท้ะเลถึง 333 ปี 

และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ ์เรือวาซานั้น สรา้งข้ึนเมืองปี ค.ศ. 1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบท่ีใหญท่ี่สุดบรรทุกปืนใหญถึ่ง 

64 กระบอก วนัแรกท่ีออกเดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงใตท้ะเลลึก 35 เมตร เป็นเวลานานถึง 333 ปี 



 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ COURTYARD by MARRIOTT STOCKHOLM KUNGSHOLMEN HOTEL หรือระดบั

เดียวกนั  

วนัท่ีหก ซิต้ีฮอลล-์หอ้งโถงทองค า-SERGELS TORG-ล่องเรือส าราญ Silja Line          (สวีเดน) 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเขา้ชมซิต้ีฮอลล ์หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ 

Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณใ์นปี 1911 ใน

เดือนธนัวาคมชมหอ้งโถงทองค า  (Golden Hall) ท่ีประดบัดว้ยโมเสคทองค านับลา้นช้ินชมหอ้งจดัเล้ียง(Blue 

Hall) ในที่ วนัท่ี 10 ธนัวาคม ของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวลัโนเบล ณ ท่ีแหง่น้ี จากนั้นอิสระใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปป้ิงยา่น 

SERGELS TORG ซ่ึงจะมีหา้งสรรพสินคา้ช ัน้น าตัง้เรียงรายใกล ้ๆ กนั รวมทัง้รา้นสินคา้แบรนดเ์นมดงัๆทัง้หลาย ก็

ตัง้อยูโ่ซนเดียวกนัทัง้หมด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นรถโคช้รอรับคณะแลว้เดินทางสู่ทา่เรือส าราญซิลเลียไลน์ น าคณะสู่ท่าเรือส าราญสุดหรู Silja Line เรือ

ส าราญแห่งทะเลบอลติคอนัหรูหราและสงา่งามพรั่งพรอ้มไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภตัตาคาร, 

รา้นอาหาร, บาร์,  

ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์นัทนาการส าหรับครอบครัว, รา้นคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบั  

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

ค า่ บริการอาหารค า่แบบ “สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคาร เรือส าราญน าทา่นลอ่งทะเลบอลติก   ชมวิว

ทิวทศัน์อนัสวยงามของหมูเ่กาะ แกง่หิน ทา่เรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่หแ์หง่

สแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮลม์-กรุงเฮลซิงกิ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 
 

วนัท่ีเจ็ด  เฮลซิงกิ-มหาวิหาร USPENSY-จตัุรสัรฐัสภา-โรวาเนียมิ                            (ฟินแลนด)์ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  

09.45 น. เรือส าราญเทียบทา่ท่ีกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด ์รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะแลว้เดินทางสูต่วั

เมืองชมตลาดนดัริมทะเล ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแกน่ักทอ่งเท่ียว แหลง่

ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไมแ้ละดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตัง้สถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลาง

และโบสถ ์อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่ ระลึกตามอธัยาศยั น าคณะถา่ยรูป มหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์

นิกายออร์ธอดอกซท่ี์งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชมจตัุรสัรฐัสภา ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญนิ่กายรูเธอรัน ไดเ้วลา

อนัสมควรน าคณะสูส่นามบินมืองเฮลซิงกิ 

16.20 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองโรวาเนียมิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ ยวบิน AY 535 

17.35 น.  ถึงสนามบินเมืองโรวาเนียมิ ซ่ึงตัง้อยูเ่หนือเสน้อาร์กติกเซอร์เคิล 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ SCANDIC ROVANIEMI HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด โรวาเนียมิ-หมู่บา้นซานตาคลอส-อิวาโร่              (ฟินแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าคณะเขา้สูห่มู่บา้นซานตาครอส ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1925 ตัง้อยูบ่นเสน้อาร์คติกเซอร์เคิล 

จากความเช่ือท่ีวา่ลุงซานตา้ หนวดขาวผูเ้ป็นอมตะ และมีเอลฟ์ซ่ึงมีต านานในแถบสแกนดิเนเวียเป็นผูช้ว่ย จะท าหนา้ที่



 

สง่ของขวญัในวนัคริสตม์าสใหก้บัเด็กและพูดคุยกบัเด็กๆ, รับจดหมายของเด็กๆจากทัว่โลก ภายในหมูบ่า้นมีท่ีท าการ

ไปรษณีย ์ส าหรับทา่นท่ีตอ้งการสง่ของขวญัไปยงัคนท่ีทา่นรัก , รา้นขายของท่ีระลึก, ถา่ยรูปกบัคุณลุงซานตา้ไวเ้ป็นท่ี

ระลึก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทางสู่เมืองอิวาโล (IVALO) เป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูช่าวประมงวา่มีแหลง่แมน่ ้าที่ มีปลาแซลมอนดีท่ีสุดในโลก

แหง่หน่ึง ชมความงามของทะเลสาบอินารี แหลง่น ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ ่ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ แวะซ้ือของท่ี

ระลึกงานฝีมือของชาวแลปป์  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเกา้ ทะลเสาบอินารี-คาราสจอด-ฮอนน่ิงสว็อก-ศุนยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป      (ฟินแลนด-์นอรเ์วย)์ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นข้ึนสูดิ่นแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์ผา่นทะเลสาบอินารี แหลง่น ้าจืดขนาดใหญก่บัเกาะแกง่มากมาย 

บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ (Sami) น าคณะขา้มพรมแดนสูป่ระเทศนอร์เวยท่ี์ เมืองคาราสจอด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 

 ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลสูน่อร์ธเคปท่ีเมืองฮอนน่ิงสว็อก ท่ีต ัง้อยูบ่นดินแดนเหนือสุดท่ีมีประชากรอาศยัอยูบ่นเขตยุโรป

เหนือน าทา่นสมัผสักบับรรยากาศแหง่ข ัว้โลกเหนือใน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เดินทางสูท่ี่ต ัง้ของศูนยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป ซ่ึงตัง้อยูบ่นปลายแหลมนอร์ธเคป เรือพระท่ีนั่งทอดสมอเม่ือ 100 ปี

กอ่นท่ีจะเสด็จพระราชด าเนินสูแ่หลมเหนือ เป็นจุดท่ีชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนท่ีดีท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก เขา้สูอ่าคารชม

ภาพถา่ยเก่ียวกบัการประพาสของรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2450 ซ่ึงพระองคไ์ดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหินขนาด

ใหญ ่ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้หช้าวไทยไดมี้ความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภณัฑส์ยาม ท่ีจดัสรา้งข้ึน

เพ่ือเป็นเกียรติแกป่ระเทศไทย รับฟงัและชมเร่ืองราวของปรากฏการณพ์ระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในหอ้ง Auditorium กอ่นท่ี

จะไปชมปรากฏการณจ์ริงดา้นนอก แลว้รับมอบประกาศนียบตัรส าหรับผูม้าเยือน สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางกลบั 

 ท่ีพกั ณ  SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

(***การไดเ้ห็นปรากฏการณพ์ระอาทิตยเ์ท่ียงคืน ตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพทอ้งฟ้าและอากาศในขณะนัน้ของแต่ละวนัดว้ย) 
 

วนัท่ีสิบ อารติ์โกบ้าร-์อิวาโล                     (ฟินแลนด)์ 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชมอารติ์โกบ้ารน์ ้าแข็ง ท่ีแกะสลกัจากน ้าแข็งข ัว้โลกทัง้โต๊ะ, เกา้อ้ี หรือแมแ้ตแ่กว้เคร่ืองด่ืมเอง ส าหรับ

ประสบการณดี์ๆในการเยือนขัว้โลก โดยจะมีใหช้มวิดีโอข ัน้ตอนการสรา้งบาร์น ้าแข็งแหง่น้ี จากนั้นทางคณะจะไดใ้ส่

เส้ือกนัหนาวแบบพิเศษของทางบาร์ เพ่ือเขา้ไปสมัผสับรรยากาศดา้นในของบาร์น ้าแข็ง พรอ้มชิมเคร่ืองด่ืมท่ีเสริฟ์มาใน

แกว้ที่ ท  าจากน ้าแข็ง 2 ดร้ิงค/์ทา่น หรือถา่ยรูปตามมุมตา่งๆตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองอิวาโล ผา่นชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม เต็มไปดว้ยฟยอร์ดกระจายตวัอยู่

โดยทัว่ไป สามารถพบเห็นกวางเรนเดียร์ตลอดสองขา้งทาง ชมความงามของทะเลสาบอินารี แหลง่น ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ ่

ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ แวะซ้ือของท่ีระลึกงานฝีมือของชาวแลปป์ น าทา่นขา้มผา่นสู่เ ขตแดนของประเทศ

ฟินแลนด ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ี่พกั ณ HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  



 

วนัท่ีสิบเอ็ด  อิวาโร่- เฮลซิงกิ                                    (ฟินแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

08.50 น.  บินลดัฟ้า สูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี AY637 สายการบินฟินนแ์อร ์ 

11.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ (รับคูปองเงินสด 20 ยูโร/ทา่น เลือกรับประทานอาหารระหวา่งแวะเปล่ียนเคร่ือง)  

17.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี AY 141 สายการบินฟินนแ์อร ์

(รับประทานอาหารบนเคร่ืองพรอ้มเคร่ืองด่ืม) 

วนัท่ีสิบสอง  กรุงเทพฯ            (ไทย)  

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ ☺ 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

 

อตัราค่าบริการ 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง ลดท่านละ   6,000 บาท 

พกัเด่ียว    ท่านละ  40,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือ

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

***ขอ้ก าหนดสายการบิน*** 

ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได ้1 ใบ/1 ท่าน เท่านัน้ และน ้าหนกักระเป๋าตอ้งไม่เกิน 23 กิโลกรมั 

ส่วนกระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนกักระเป๋าตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินฟินแอร์  

✓ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

✓ โรงแรม ท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

✓ คา่เขา้ชมสถานที่ ทอ่งเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000/150,000 บาท 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

3-14 ก.ค. 2562 132,900 



 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23 กิโลกรมั/1 ใบ/ 1 ท่านเท่านัน้ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (ท่านละ 2 ยูโร/วนั/คน)  

 ค่าทิปคนขบัรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วนั/คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย100 บาท / วนั / คน (100 x13วนั = 1,300 บาท) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท (หลงัจองภายใน 1 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4.    ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5.    ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

 เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามที่ สายการบินก าหนด  เ ช่ น 

 ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 



 

6.  โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

  ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  

 

ในการจองคิวย่ืนวีซ่าไม่สามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวท่าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเล่ือนคิวดว้ยตวัท่านเอง (อตัราค่าบริการข้ึนอยู่กบัศูนยร์บัย่ืน) 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

 

1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทาง พรอ้ม

ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษท่ีออกโดยตน้สงักดัท่ีทา่นท างานอยู ่โดยมีอายุไม่

เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

8. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษทัหรือหนังสือรับรองบริษทั (DBD) ฉบบัภาษาองักฤษเท่านัน้ 

โดยมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออก  

9. หลกัฐานทางการเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่น้ันและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 

6 หลกั) บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดย

รายการอพัเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วนั นบัจากก่อนวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า  

10. ส าหรับทา่นท่ีเกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบอาชีพใดๆ ใหท้  าหนังสือช้ีแจงสถานะปัจจุบนัเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน 

เชน่ พอ่บา้น , แมบ่า้น เป็นตน้ 

 

 

กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้บัรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

• หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ท่ีมีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัท่ี

มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ของผูท่ี้รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท่ี้รับการรับรอง 



 

• บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการ

อพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

• หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติบตัร 

หรือ ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กท่ีไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 

2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 

3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ท่ีฝั่งซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซา่อิตาลี

ไดห้ากไมมี่ตราประทบัศูนยท่ี์รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้

หมายเหต   

1. ผูท่ี้สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท่ี้เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา 

จะไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. ส าหรับเอกสารท่ีตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่ฟินแลนด ์จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทท่ีไดร้ับรอง

เทา่น้ัน เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษทัชว่ยด าเนินการใหมี้คา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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



 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง      มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

  


