
 

	   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 12 วัน 
คร้ังเดียวในรอบป ชมพระอาทิตยเทีย่งคืน 

พรอมใบประกาศนียบตัร จิบแชมเปญ ลิ้มรสคาเวียร 

เท่ียวสะดวกสบาย บินตรงกรุงเทพ-เฮลซิงกิ และบินภายใน 4 ครั้ง 

ลองเรือสําราญ DFDS และ SILJA LINE หองพักแบบ SEA VIEW 

ลองเรือจับปูจักรพรรดิ เท่ียวชมซองฟยอรด น่ังรถไฟ FLAMSBANA 

โคเปนเฮเกน ออสโล พิพธิภัณฑเรือไวก้ิง เบอรเกน สต็อคโฮลม วาซามิวเซียม 

เฮลซิงกิ อิวาโล เมืองฮอนน่ิงสว็อก อารติโกบาร โรวาเนียมิ หมูบานซานตาครอส 



 

	   

 
วันแรก กรุงเทพฯ-เฮสซิงกิ-โคเปนเฮเกน              (ไทย-ฟนแลนด-เดนมารก) 

06.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 แถว S  สายการบินฟนนแอร 

เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมบริการติดปายช่ือใหกับกระเปาทุกทาน 

08.55 น.  ออกเดินทางสูเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด  โดยเที่ยวบินที่  AY 142 สายการบินฟนนแอร  

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

15.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานเปล่ียนเครื่อง

เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  

16.35 น. ออกเดินทางสู กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยเที่ยวบินที่ AY 959 สายการบินฟนนแอร  

17.15 น. เดินเทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก ณ AC HOTEL BELLA SKY หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สอง พระราชวังอมาเลียนบอรก-ลิตเติ้ลเมอรเมด-นํ้าพุเกฟออน-ทาเรือนูฮาวน-เรือสําราญ DFDS 

                               (เดนมารก) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานถายรูปบริเวณดานหนา พระราชวังอมาเลียน

บอรก เปนที่ประทับของราชวงคเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมา

ของพระเจาเฟรดเดอริกที่ 4 ปกดานหน่ึงของพระราชวังเปนพิพิธภัณฑหองหับตางๆ ที่เคยเปนพํานักของราชวงศในชวง

ป ค.ศ. 1863-1947 จากน้ันนําทานถายรูปคูกับ ลิตเติ้ลเมอรเมด เงือกนอยสัญลักษณของเมือง ซ่ึงยังคงนั่งเศรารอ

เจาชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันลือล่ันของนักเลานิทานระดับโลก ฮันส คริสเตียน แอนเดอรสัน โดยไดรับการ

สนับสนุนจาก บริเวอร จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก นําทานถายรูป นํ้าพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับ

บุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนํา

ทานสู ทาเรือนูฮาวน เปนเขตทาเรืออันเกาแกของ

โคเปนเฮเกน ตั้งอยูริมฝงตะวันออกของตัวเมือง 

ตามประวัติไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกที่ 5 ทรง

รับส่ังใหสรางทาเรือใกลๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให

สะดวกงายตอการขนยายสินคา และใชเปนทาเรือ

พาณิชยสําหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบทา 

จากน้ันนําทานชอปปงสินคายาน ถนนสตรอยก 

ถนนชอปปงที่ยาวที่สุดในโลกเร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปส้ินสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมช่ือดัง

มากมายจากหลายประเทศ รวมถึงรานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิสและของท่ีระลึกจํานวนมาก ถึงเวลาอันสมควรนํา

ทานเดินทางสูทาเรือเพื่อเตรียมตัวลง เรือสําราญ DFDS 

 กรุณาเตรียมกระเปาใบเล็กสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน  

15.30 น.  ออกเดินทางดวยเรือสําราญ DFDS สูเมืองโคเปนเฮเกน พักคางคืนบนเรือสําราญ ภายในเรือสําราญทานจะ

ไดพบกับบรรยากาศนาตื่นเตน นอกจากน้ีทานจะได

พบกับกิจกรรมตางๆ ที่จะไดทําใหทานไดรับความ

เพลิดเพลินตลอดเวลาท่ีอยูบนเรือสําราญลําน้ี อาทิ

เชน ดิสโกเธค สําหรับผูที่มีใจรักการเตนรําและแสงสี 

บาร สําหรับผูที่มีใจรักการด่ืม รานสินคาปลอดภาษี

ซ่ึงทานจะสามารถเลือกซ้ือสินคาไดอยางจุใจโดยไม

ตองเรงรีบใด ซ่ึงสินคาที่ทานจะไดพบเปน สินคาที่ 



 

	   

 

ปลอดภาษีเรียบรอยแลว เชน นํ้าหอมย่ีหอดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆอีก

มากมาย นอกจากน้ียังมีรานขาย เส้ือผาแฟช่ันที่มีช่ือเสียงใหทานไดเลือกซ้ืออยางจุใจ  

คํ่า บริการอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารในเรือสําราญ พักคางคืนบนเรือสําราญใน

หองพักแบบ SEA VIEW หลังจากน้ันใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม ออสโล-พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร-เมืองเกโล    (นอรเวย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ  

09.45 น. เรือเทียบทา ณ ชายฝง กรุงออสโล นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวก้ิงที่สราง

จากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด 

นอกจากน้ียัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจําวันที่มีอายุ

เกาแกกวา 1,000 ปเปนตํานานของชาวไวก้ิง เรือถือเปนส่ิงที่สําคัญ

ที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบ ทําการคา และ ออก

สํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววา ถาไมมีเรือไวก้ิงก็จะไมมียุคที่

รุ ง เรืองที่ สุดของชาวไวกิ้ ง นําทานสู อุทยานฟร็อกเนอร ที่ มี

ประติมากรรมแสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการด้ินรนตอสูของ

มนุษยชาติ ซ่ึงเปนผลงานประติมากรช่ือดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําคณะถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซ่ึงสรางดวย

สถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณริมแมนํ้า ซ่ึงรายลอมดวยอาคารท่ีสวยงาม  ริม

ออสโลฟยอรด จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเกโล ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นวิวทิวทัศนของลําธารที่กัดเซาะหุบ

เขาจนเปนเหวขนาดใหญ ผานหมูบานชนบทสูเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูเพียง 2,000 คน แตมีทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีความสําคัญในดานศูนยกีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีก

ดวย  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  Bardola HoyFjellshotell หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี ่ มีรดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ลองเรือชมซองนฟยอรด-เมืองกูดวาเกน-เมืองเบอรเกน  

                       (นอรเวย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทาน

เดินทางสูเมือง เมืองกูดวาเกน และ ลองเรือชมซองนฟยอรด ที่

สวยงามที่สุดในนอรเวย มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขามาใน

แผนดินโดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะ

แผนดินของธารนํ้าแข็งเม่ือหลายลานปกอน เดินทางจนถึง เมืองฟลอม  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทาน ข้ึนรถไฟ

ขบวนพิเศษเสนทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู มีรดาล ซ่ึง

เปนเมืองที่ตั้งของสถานีรถไฟสายโรแมนติกที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, ลอดภูเขา, 

สะพานขามหุบเขาและแมนํ้าที่งดงามตลอด จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน โดยรถโคช เมืองใหญอันดับ

สองไดรับยกยองวาเปนเมืองวัฒนธรรม และเปนเมืองทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงดานตะวันตกสุดของแผนดินนอรเวย นําทาน

ชมเขตเมืองเกาของเบอรเกน Fish Market มีอายุกวา 1,000 ป 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Clarion Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หา เมืองเบอรเกน-ยานบริกเกน-สต็อกโฮลม-พิพิธภัณฑเรือวาซา    (นอรเวย-สวเีดน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานชม เมืองเบอรเกน ตัวเมืองเรียงรายไปดวย

บานเรือนเกาแกอายุกวา 1,000 ป ปจจุบันมีประชากรอาศัยอยู 225,000 คน ชมเมืองในฝนที่แสนนารัก สถานที่ 



 

	   

 

สวยงามที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกอาทิ ยานบริกเกน ในเมืองเบอรเกน เปนทาเรืออันเกาแกที่มีความสําคัญตอ

อาณาจักรการคาขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก อาคารอายุกวา 900 ป 

และเขตวอเตอรฟรอนท ซ่ึงเปนตัวอยางการกอสรางที่โดดเดน และมี

ความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จนไดรับการบันทึกภาพมาก

ที่ สุด และไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก 

(Unesco) รวมถึงในบริเวณใกลเคียงกันทานสามารถเดินตอไปยัง ตลาด

ปลา เปนสถานที่ที่ชาวประมงพื้นบานจับสัตวนํ้าไดทุกเชา มีสินคาอาหาร

ทะเลสดสดวางขายอยูมากมาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเบอรเกน เพื่อเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม 

ประเทศสวีเดน  

11.20 น.  ออกเดินทางสู สนามบินอารลันดา สต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบิน AY 804 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินอารลันดา สต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองสต็อคโฮลม นําทานเที่ยวชมเมืองหลวงของ

ประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก จนไดรับการขนานนามวา “ความงามบนผิวนํ้า” (Beauty on 

Water) หรือราชินีแหงทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและ

สถาปตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชอง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมนํ้าและตามเนิน

สูงต่ํา ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือวาซา ซ่ึงตั้งโชวเรือรบ

โบราณที่กูขึ้นมาไดจากที่จมอยูใตทะเลถึง 333 ป และยังคงสภาพที่สมบูรณ เรือวาซาน้ัน สรางขึ้นเมืองป ค.ศ. 1628 

หวังจะใหเปนเรือรบที่ใหญที่สุดบรรทุกปนใหญถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได 500 เมตร ก็จมลงใตทะเลลึก 

35 เมตร เปนเวลานานถึง 333 ป 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Good Morning Hagersten Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หก สต็อกโฮลม ซิตี้ฮอลล-แกมลาสแตน-ทาเรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line     (สวีเดน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเขาชม สต็อกโฮลม ซิตี้ฮอลล หรือศาลาวาการเมืองซ่ึงใช

เวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน 

และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 ในเดือนธันวาคมชม หองโถงทองคํา  (Golden Hall) ที่

ประดับดวยโมเสคทองคํานับลานช้ินชม หองจัดเลี้ยง(Blue Hall) ในที่วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกป จะมีพิธีมอบ

รางวัลโนเบล ณ ที่แหงน้ี   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานสู แกมลาสแตน ยานเมืองเกาแกที่สุด ปจจุบันยังทิ้ง

รองรอยแหง ความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตง้ั 

ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน 

ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ จากน้ันนําเดินทางสู

ทาเรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line เรือสําราญแหง

ทะเลบอลติคอันหรูหราและสงางามพรั่งพรอมไปดวยส่ิง

อํ านวยความสะดวกครบค รัน  อาทิ  ภั ตตาคาร , 

รานอาหาร, บาร, ไนตคลับ, ดิสโกเธค, ศูนยสันทนาการ

สําหรับครอบครัว, รานคาปลอดภาษี และเส่ียงโชคใน

คาสิโนมีระดับ  

 กรุณาเตรียมกระเปาใบเล็กสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน  

 



 

	   

 

คํ่า บริการอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียบุฟเฟต” ณ ภัตตาคาร เรือสําราญนําทานลอง ทะเลบอลติก ชมวิว

ทิวทัศนอันสวยงามของหมูเกาะ แกงหิน ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษที่ 19 ระหวางสองเมืองหลวงมหาเสนหแหง

สแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮลม-กรุงเฮลซิงกิ พักคางคืนบนเรือสําราญในหองพักแบบ SEA VIEW 

วันที่เจ็ด กรุงเฮลซิงกิ-มหาวิหาร Uspensy-จัตุรัสรัฐสภา-เมืองอิวาโล    (สวีเดน-ฟนแลนด) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ  

09.45 น. เรือสําราญเทียบทาที่ กรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของ ประเทศฟนแลนด รถโคชปรับอากาศรอรับคณะแลวเดินทางสูตัว

เมือง นําทานชม ตลาดนัดริมทะเล ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะ

เปนตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว 

แหลงขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไมและดอกไมแลว ยังเปน

ที่ตั้งสถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและ

โบสถ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย นํา

คณะถายรูป มหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิกาย

ออรธอดอกซที่งดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชม จัตุรัสรัฐสภา ซ่ึงเปนที่ตั้งของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอร

และมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน ไดเวลาอันสมควรนําคณะสูสนามบินมืองเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู เมืองอิ

วาโล 

16.25 น.  ออกเดินทางสู สนามบินเมืองอิวาโล ประเทศฟนนแลนด โดยเที่ยวบิน AY 639 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

17.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอิวาโล ประเทศฟนนแลนด จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอิวาโล (IVALO) เปนที่

รูจักกันในหมูชาวประมงวามีแหลงแมนํ้าที่มีปลาแซลมอนดีที่สุดในโลกแหงหน่ึง ชมความงามของทะเลสาบอินารี 

แหลงนํ้าจืดที่มีขนาดใหญ ซ่ึงเปนที่อยูอาศัยของชาวแลปป แวะซ้ือของที่ระลึกงานฝมือของชาวแลปป 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Ivalo Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่แปด ทะลเสาบอินารี-คาราสจอด-ฮอนน่ิงสวอ็ก-อารติโกบารนํ้าแข็ง-ศุนยนิทรรศการนอรธเคป  

                   (ฟนแลนด-นอรเวย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานขึ้นสูดินแดนตอนเหนือของประเทศฟนแลนด ผาน 

ทะเลสาบอินารี แหลงนํ้าจืดขนาดใหญกับเกาะแกงมากมาย บริเวณแถบน้ีเปนที่อยูอาศัยของชาวแลปป (Sami) นํา

คณะขามพรมแดนสูประเทศนอรเวยที่ เมืองคาราสจอด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางลอดอุโมงคใตทะเลสูนอรธเคปที่ เมืองฮอนน่ิงสว็อก 

ที่ตั้งอยูบนดินแดนเหนือสุดที่มีประชากรอาศัยอยูบนเขตยุโรปเหนือนําทานสัมผัสกับบรรยากาศแหงขั้วโลกเหนือ เปน

เมืองที่อยูทางทิศเหนือที่สุดของประเทศนอรเวย จัดตั้งเปนเมืองขึ้นเม่ือป 2539 มีพื้นที่ 1.07 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน

ประชากร 2,415 คน จากน้ันนําทานชม อารติโกบารนํ้าแข็ง บารที่แกะสลักจากนํ้าแข็งขั้วโลกทั้งโตะ, เกาอ้ี หรือ

แมแตแกวเครื่องด่ืมเอง สําหรับประสบการณดีๆในการเยือนขั้วโลก 

โดยจะมีใหชมวิดีโอขั้นตอนการสรางบารนํ้าแข็งแหงน้ี จากน้ันทาง

คณะจะไดใสเส้ือกันหนาวแบบพิเศษของทางบาร เพื่อเขาไปสัมผัส

บรรยากาศดานในของบารนํ้าแข็ง พรอมชิมเครื่องด่ืมที่เสริฟมาใน

แกวที่ทําจากนํ้าแข็ง  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสูที่ตั้ง

ของ ศูนยนิทรรศการนอรธเคป ซ่ึงตั้งอยูบนปลายแหลมนอรธ

เคป เรือพระที่น่ังทอดสมอเม่ือ 100 ปกอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินสูแหลมเหนือ เปนจุดที่ชมพระอาทิตยเที่ยงคืน 



 

	   

 

ที่ดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก เขาสูอาคารชมภาพถายเก่ียวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เม่ือป พ.ศ. 2450 ซ่ึง

พระองคไดจารึกพระปรมาภิไธยบนกอนหินขนาดใหญ ที่ปจจุบันไดจัดแสดงไวใหชาวไทยไดมีความภาคภูมิใจในพระ

ปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑสยาม ที่จัดสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกประเทศไทย รับฟงและชมเร่ืองราวของ

ปรากฏการณพระอาทิตยเที่ยงคืนในหอง Auditorium กอนที่จะไปชมปรากฏการณจริงดานนอก แลวรับมอบ

ประกาศนียบัตรสําหรับผูมาเยือน ทุกทานที่มาเยือนจะไดรับใบประกาศนียบัตรพรอมดื่มด่ําฉลองกับแชมเปญ

พรอมลิ้มรสคาเวียรช่ันเลิศ  สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูที่พัก ณ  SCANDIC HONNINGSVAG 

HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เกา กิจกรรมจับปูจักรพรรดิ KING CRAB SAFARI-เมืองอินารี                   (นอรเวย-ฟนแลนด) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อเปล่ียนเคร่ืองแตงกายใหพรอม

กับกิจกรรมสุดพิเศษ กิจกรรมจับปูจักรพรรดิ KING CRAB SAFARI เปนวงศปูชนิดหน่ึง มักพบในเขตนํ้าเย็น 

เน่ืองจากมีขนาดตัวที่ใหญและเน้ือมาก ประกอบกับมีรสชาติดี ทําใหผูคนนิยมรับประทาน King Crab เปนปูที่มีขนาด

ใหญมาก บางตัวมีนํ้าหนักหลายสิบกิโลกรัมจนไดช่ือวาเปนราชาแหงปู นําทาน ลองเรือออกสูทะเลโดยเรือ Rib 

Boat พรอมไกดผูชํานาญการในการจับปู ใหทานสัมผัสประสบการณการจับปูอยางใกลชิด พรอมรับประทานเน้ือปู

จักรพรรดิ ชากาแฟ และขนมปง จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูทาเรือ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอินารี ผานทะเลสาบอินารี (Lake INARI) 

ซ่ึงเปนทะเลสาปที่ใหญที่สุดของประเทศฟนแลนดตอนเหนือ วิวตามทางเปนภูเขาเตี้ยและมีแตตนสนสลับไปมา รวมถึง

ทะเลสาบตลอดทาง ระหวางทางจะมายัง เมือง Lakselv ในเขตประเทศนอรเวย เมืองเล็กๆ แตเปนเมืองศูนยกลางของ

เทศบาลในเขตเมืองฟนมารค เดินทางถึงเมืองอินารี 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Inari Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สิบ เมืองโรวาเนียมิ-หมูบานซานตาครอส                            (ฟนแลนด)  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) เมือง

หลวงของดินแดนแลปแลนด เปนเมืองที่อยูทางตอนเหนือของฟนเเลนด เปนเมืองที่มีอากาศที่เหนาวเย็นเปนอยางมาก 

เเละเปนเมืองที่มีความสําคัญในระดับตํานานที่เด็กๆ ทั่วโลกตางรับรูกันเปนอยางดี เพราะที่น่ีนับวาเปนบานของ

ซานตาคลอส จึงไมนาเเปลกใจวาที่น่ีจะเปนอีกเมืองที่นักทองเท่ียวเดินทางมากันเปนอยางมาก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําคณะเขาสู หมูบานซานตาครอส ที่มีประวัติความเปนมายาวมา

ตั้งแตปค.ศ. 1925 ตั้งอยูบนเสนอารคติกเซอรเคิล จากความเช่ือที่วาลุงซานตา หนวดขาวผูเปนอมตะ และมีเอลฟซ่ึงมี

ตํานานในแถบสแกนดิเนเวียเปนผูชวย จะทําหนาที่สงของขวัญในวันคริสตมาสใหกับเด็กและพูดคุยกับเด็กๆ, รับ

จดหมายของเด็กๆจากทั่วโลก ภายในหมูบานมีที่ทําการไปรษณีย สําหรบัทานที่ตองการสงของขวัญไปยังคนที่ทานรัก , 

รานขายของที่ระลึก, ถายรูปกับคุณลุงซานตาไวเปนที่ระลึก 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Sokos Vaakuna Rovaniemi หรือระดับเดียวกัน   

วันที่สิบเอ็ด โรวาเนียมิ-เฮลซิงกิ                       (ฟนแลนด) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันใหทานพกัผอนตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนําทาน

เตรียมตวัเดินทางสูสนามบินเมืองโรวาเนียมิ เพื่อเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ 

14.10 น.  ออกเดินทางสูเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด  โดยเที่ยวบินที่  AY 534 สายการบินฟนนแอร  

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

15.25 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด นําทานเปล่ียนเครื่องเพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ 

ประเทศไทย 

17.30 น.  ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่  AY 141 สายการบินฟนนแอร (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 



 

	   

 
วันที่สิบสอง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ                            (ไทย) 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

****************************** 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศเหตุการณความไมสงบในสถานที่นั้นๆ ภัยภิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด และเหตุสุดวิสัย

ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 30,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆ ของบริษทั 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟนนแอร (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 ***ขอกําหนดสายการบิน*** 

 ผูโดยสารสามารถโหลดกระเปาเดินทางได 1 ใบ/1 ทาน เทาน้ัน และนํ้าหนักกระเปาตองไมเกิน 23 กิโลกรัม        

สวนกระเปาถือติดตัวข้ึนเคร่ือง [Carry-on Baggage] นํ้าหนักกระเปาตองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

 คาที่พัก 4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่

เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนและคาบริการ (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 คาเรือสําราญ DFDS (หองพักแบบ SEA VIEW) 

 คาเรือสําราญ SILJA LINE (หองพักแบบ SEA VIEW) 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม  4-15 ก.ค. 2563 129,900 



 

	   

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 23 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 11 วนั = 22 ยูโร) 

 คาทิปไกดทองถิ่น (2 ยูโร/วัน/คน) ในกรณีถาม ี

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 12 วัน = 1,200 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 40,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ 

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. ในการจองคิวย่ืนวีซาไมสามารถทําการเล่ือนคิวไดหลังจากที่มีการจองคิวไปแลว หากผูเดินทางตองการเล่ือนคิวทานจะตอง

เสียคาใชจายในการเล่ือนคิวดวยตัวทานเอง (อัตราคาบริการขึ้นอยูกับศูนยรับย่ืน) 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วันกอนการเดินทาง เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

 เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 



 

	   

 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและข้ันตอนการย่ืนวีซาแตละสถานทูตมีความตางกัน

และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถกูตองในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซา) 

    ( ** ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** ) 

1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน  

กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน และมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมต่ํา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจาย

ไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอด

อัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวัน

ย่ืน  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 

ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทํางานของทาน โดย

ระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอมเปน

ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทาน

หน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรอง

จากทาง ราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด 



 

	   

 

13.  การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการย่ืนวี

ซาได 

ในการจองคิวย่ืนวีซาไมสามารถทําการเลื่อนคิวไดหลงัจากที่มีการจองคิวไปแลว หากผูเดินทางตองการเลื่อนคิวทาน

จะตองเสียคาใชจายในการเลื่อนคิวดวยตัวทานเอง (อัตราคาบริการข้ึนอยูกับศูนยรับย่ืน) 

 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทาน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบัุน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
 

โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 
ดูแลผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 



 

	   

 
กรณีสมรส โปรดระบุวันที่จดทะเบียน................................................. 
กรณีหยาราง โปรดระบุวันที่จดทะเบียน................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
 
วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 

 


