
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S  สายการบินฟินน์แอร ์

เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

08.55 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี  AY 142 สายการบินฟินนแ์อร ์ 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเปล่ียนเคร่ือง

เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู ่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์  

เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์12 วนั 
ครัง้เดียวในรอบปี ชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน 

พรอ้มใบประกาศนียบตัร จิบแชมเปญ ล้ิมรสคาเวียร ์

เท่ียวสะดวกสบาย บินตรงกรุงเทพ-เฮลซิงกิ และบินภายใน 4 ครัง้ 

ล่องเรือส าราญ DFDS และ SILJA LINE หอ้งพกัแบบ SEA VIEW 

ล่องเรือจบัปจูกัรพรรดิ เท่ียวชมซองฟยอรด์ นัง่รถไฟ FLAMSBANA 

โคเปนเฮเกน้ ออสโล พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง เบอรเ์กน้ สต็อคโฮลม์ วาซามิวเซียม 

เฮลซิงกิ อิวาโล่ เมืองฮอนน่ิงสว็อก อารติ์โกบ้าร ์โรวาเนียมิ หมู่บา้นซานตาครอส 

 

   

 

 

 

 

 



 

16.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยเท่ียวบินท่ี AY 959 สายการบินฟินนแ์อร ์ 

17.15 น. เดินเทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์  จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูต่วัเมือง  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ AC HOTEL BELLA SKY หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง พระราชวงัอมาเลียนบอรก์-ลิตเต้ิลเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-ท่าเรือนูฮาวน-์เรือส าราญ DFDS 

                               (เดนมารก์) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงัอมาเลียน

บอรก์ เป็นท่ีประทบัของราชวงคเ์ดนมาร์กนับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมา้

ของพระเจา้เฟรดเดอริกที่  4 ปีกดา้นหน่ึงของพระราชวงัเป็นพิพิธภณัฑห์อ้งหบัตา่งๆ ท่ีเคยเป็นพ านักของราชวงศใ์นชว่ง

ปี ค.ศ. 1863-1947 จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปคูก่บั ลิตเต้ิลเมอรเ์มด เงือกนอ้ยสญัลกัษณข์องเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศรา้รอ

เจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลั่นของนักเลา่นิทานระดบัโลก ฮนัส ์คริสเตียน แอนเดอร์สนั โดยไดร้ับการ

สนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซน่ เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น าทา่นถา่ยรูป น ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบั

บุตรชายที่ ร่วมสรา้งเกาะซีแลนดข้ึ์นมา  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน า

ทา่นสู ่ท่าเรือนูฮาวน์ เป็นเขตทา่เรืออนัเกา่แกข่อง

โคเปนเฮเกน ตัง้อยูริ่มฝั่งตะวนัออกของตวัเมือง ตาม

ประวัติไดก้ล่าวไวว้่า พระเจา้เฟรเดอริกท่ี 5 ทรง

รับสั่งใหส้ร้างท่าเรือใกล ้ๆ  ตัวเมืองหลวง เพ่ือให ้

สะดวกงา่ยตอ่การขนยา้ยสินคา้ และใชเ้ป็นทา่เรือ

พาณิชยส์ าหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า 

จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่น ถนนสตรอยก์ 

ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั

มากมายจากหลายประเทศ รวมถึงรา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิสและของท่ีระลึกจ านวนมาก ถึงเวลาอนัสมควรน า

ทา่นเดินทางสูท่า่เรือเพ่ือเตรียมตวัลง เรือส าราญ DFDS 

 กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

15.30 น.  ออกเดินทางดว้ยเรือส าราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเกน้ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ ภายในเรือส าราญทา่นจะ

ไดพ้บกบับรรยากาศน่าต่ืนเตน้ นอกจากน้ีทา่นจะได ้

พบกบักิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะไดท้  าใหท้า่นไดร้ับความ

เพลิดเพลินตลอดเวลาท่ีอยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิ

เชน่ ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี 

บาร์ ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการด่ืม รา้นสินคา้ปลอดภาษี

ซ่ึงทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไม่

ตอ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ท่ีทา่นจะไดพ้บเป็น สินคา้ท่ี

ปลอดภาษีเ รียบร้อยแลว้ เช่น น ้ าหอมย่ีห ้อดัง 

Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีรา้นขาย เส้ือผา้แฟชัน่ท่ี

มีช่ือเสียงใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจ  

ค า่ บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรือส าราญ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญใน

หอ้งพกัแบบ SEA VIEW หลงัจากนั้นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 



 

วนัท่ีสาม ออสโล-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร-์เมืองเกโล่    (นอรเ์วย)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  

09.45 น. เรือเทียบทา่ ณ ชายฝ่ัง กรุงออสโล น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ 

จดัแสดงเกี่ ยวกบัเรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้าก

รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงั จดัแสดงเกี่ ยวกบัเคร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัท่ี

มีอายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปีเป็นต านานของชาวไวก้ิง เรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 

เพราะชาวไวกิ้ งใชเ้รือทัง้ในเร่ืองของการรบ ท าการคา้ และ ออกส ารวจหาดินแดน

ใหม่ๆ  จนมีค ากลา่ววา่ ถา้ไมมี่เรือไวก้ิงก็จะไมมี่ยุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของชาวไวก้ิง น า

ทา่นสู ่อุทยานฟร็อกเนอร ์ ท่ีมีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิตและ

การด้ินรนตอ่สูข้องมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงักุสตาฟ-วิเกอแลนด ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าคณะถา่ยรูป ศาลาว่า

การเมืองออสโล ซ่ึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่ริเวณริมแมน่ ้า ซ่ึง

รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงาม  ริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเกโล่ ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นวิว

ทิวทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ ่ผา่นหมูบ่า้นชนบทสูเ่มืองท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 2,000 

คน แตมี่ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในดา้นศูนยก์ีฬาฤดู

หนาวของยุโรปเหนืออีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Bardola HoyFjellshotell หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี มีรด์าล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ล่องเรือชมซองนฟ์ยอรด์-เมืองกูด๊วาเกน้-เมืองเบอรเ์กน้  

                       (นอรเ์วย)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทาง

สูเ่มือง เมืองกูด๊วาเกน้ และ ล่องเรือชมซองนฟ์ยอรด์ ท่ีสวยงามท่ีสุด

ในนอร์เวย ์มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผน่ดินโดยเป็น

ความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของธาร

น ้าแข็งเม่ือหลายลา้นปีกอ่น เดินทางจนถึง เมืองฟลอม  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่น ข้ึนรถไฟ

ขบวนพิเศษเสน้ทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู ่มีรด์าล ซ่ึง

เป็นเมืองท่ีตัง้ของสถานีรถไฟสายโรแมนติกท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, 

สะพานขา้มหุบเขาและแมน่ ้าท่ีงดงามตลอด จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองเบอรเ์กน้ โดยรถโคช้ เมืองใหญอ่นัดบั

สองไดร้ับยกยอ่งวา่เป็นเมืองวฒันธรรม และเป็นเมืองทอ่งเท่ียวที่ มีช่ือเสียงดา้นตะวนัตกสุดของแผน่ดินนอร์เวย ์น าทา่น

ชมเขตเมืองเกา่ของเบอร์เกน้ Fish Market มีอายุกวา่ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Clarion Bergen Airport หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหา้ เมืองเบอรเ์กน้-ย่านบริกเกน้-สต็อกโฮลม์-พิพิธภณัฑเ์รือวาซา    (นอรเ์วย-์สวีเดน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นชม เมืองเบอรเ์กน้ ตวัเมืองเรียงรายไปดว้ย

บา้นเรือนเกา่แกอ่ายุกวา่ 1,000 ปี ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 

คน ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกอาทิ ย่านบริกเก้น ในเมืองเบอร์เกน้ เป็นท่าเรืออันเก่าแก่ท่ีมี

ความส าคญัตอ่อาณาจกัรการคา้ขายในยุคสนันิบาตฮนัเซียติก อาคาร

อายุกวา่ 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟรอ้นท ์ซ่ึงเป็นตวัอยา่งการกอ่สรา้งท่ี



 

โดดเดน่ และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนไดร้ับการบนัทึกภาพมากท่ีสุด และไดร้ับการจด

ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก ้(Unesco) รวมถึงในบริเวณใกลเ้คียงกนัทา่นสามารถเดินตอ่ไปยงั ตลาด

ปลา เป็นสถานท่ีท่ีชาวประมงพ้ืนบา้นจบัสตัวน์ ้าไดทุ้กเชา้ มีสินคา้อาหารทะเลสดสดวางขายอยูม่ากมาย สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเบอร์เกน้ เพ่ือเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม ์ประเทศสวีเดน  

11.20 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินอารล์นัดา้ สต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยเท่ียวบิน AY 804 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินอารล์นัดา้ สต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสูต่วัเมืองสต็อคโฮลม์ น าทา่นเท่ียวชมเมืองหลวงของ

ประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก จนไดร้ับการขนานนามวา่ “ความงามบนผิวน ้า” (Beauty on 

Water) หรือราชินีแหง่ทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแหง่ประวติัศาสตร์มาตัง้แตค่รั้งศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและ

สถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยูริ่มน ้าและตามเนิน

สูงต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา ซ่ึงตัง้โชวเ์รือรบ

โบราณท่ีกูข้ึ้นมาไดจ้ากท่ีจมอยูใ่ตท้ะเลถึง 333 ปี และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ เรือวาซานั้น สรา้งข้ึนเมืองปี ค.ศ. 1628 

หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบท่ีใหญท่ี่สุดบรรทุกปืนใหญถึ่ง 64 กระบอก วนัแรกท่ีออกเดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงใตท้ะเลลึก 

35 เมตร เป็นเวลานานถึง 333 ปี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Good Morning Hagersten Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหก สต็อกโฮลม์ ซิต้ีฮอลล-์แกมล่าสแตน-ท่าเรือส าราญซิลเลียไลน์ Silja Line     (สวีเดน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเขา้ชม สต็อกโฮลม์ ซิต้ีฮอลล ์หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใช ้

เวลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น 

และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณใ์นปี 1911 ในเดือนธนัวาคมชม หอ้งโถงทองค า  (Golden Hall) ท่ี

ประดบัดว้ยโมเสคทองค านับลา้นช้ินชม หอ้งจดัเล้ียง(Blue Hall) ในที่ วนัท่ี 10 ธนัวาคม ของทุกปี จะมีพิธีมอบ

รางวลัโนเบล ณ ท่ีแหง่น้ี   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นสู่ แกมล่าสแตน ยา่นเมืองเกา่แกท่ี่สุด ปัจจุบนัยงัท้ิง

ร่องรอยแหง่ ความเป็นเมืองแหง่ยุคกลาง และยงัเป็นท่ีตัง้ 

ของพระราชวังหลวง , รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ 

ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ จากนั้นน าเดินทางสู่

ท ่าเรือส าราญซิลเลียไลน์ Silja Line เรือส าราญแห่ง

ทะเลบอลติคอนัหรูหราและสง่างามพรั่งพรอ้มไปดว้ยส่ิง

อ านวยความสะดวกครบครันอาทิ ภตัตาคาร, รา้นอาหาร, 

บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโกเ้ธค, ศูนย์สันทนาการส าหรับ

ครอบครัว, รา้นคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมี

ระดบั  

 กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

ค า่ บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคาร เรือส าราญน าทา่นลอ่ง ทะเลบอลติก ชมวิว

ทิวทศัน์อนัสวยงามของหมูเ่กาะ แกง่หิน ทา่เรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่หแ์หง่

สแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮลม์-กรุงเฮลซิงกิ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญในหอ้งพกัแบบ SEA VIEW 

วนัท่ีเจ็ด กรุงเฮลซิงกิ-มหาวิหาร Uspensy-จตัุรสัรฐัสภา-เมืองอิวาโล    (สวีเดน-ฟินแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  



 

09.45 น. เรือส าราญเทียบทา่ที่  กรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของ ประเทศฟินแลนด ์รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะแลว้เดินทางสูต่วั

เมือง น าทา่นชม ตลาดนัดริมทะเล ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะ

เป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแกน่ักทอ่งเท่ียว 

แหลง่ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไมแ้ละดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็น

ท่ีตัง้สถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและ

โบสถ ์อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั น า

คณะถ่ายรูป มหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิ์กาย

ออร์ธอดอกซท่ี์งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชม จตัุรสัรฐัสภา ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์

และมหาวิหารใหญนิ่กายรูเธอรัน ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะสูส่นามบินมืองเฮลซิงกิ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู ่เมืองอิ

วาโล 

16.25 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองอิวาโล ประเทศฟินนแ์ลนด ์โดยเท่ียวบิน AY 639 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอิวาโล ประเทศฟินน์แลนด ์จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองอิวาโล (IVALO) เป็นท่ี

รูจ้กักนัในหมูช่าวประมงวา่มีแหลง่แมน่ ้าท่ีมีปลาแซลมอนดีท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง  ชมความงามของทะเลสาบอินารี 

แหลง่น ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ ่ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ แวะซ้ือของท่ีระลึกงานฝีมือของชาวแลปป์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Ivalo Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีแปด ทะลเสาบอินารี-คาราสจอด-ฮอนน่ิงสว็อก-อารติ์โกบ้ารน์ ้าแข็ง-ศุนยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป  

                   (ฟินแลนด-์นอรเ์วย)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านข้ึนสู่ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ผ่าน 

ทะเลสาบอินารี แหลง่น ้าจืดขนาดใหญก่บัเกาะแกง่มากมาย บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ ( Sami) น า

คณะขา้มพรมแดนสูป่ระเทศนอร์เวยท่ี์ เมืองคาราสจอด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลสูน่อร์ธเคปท่ี เมืองฮอนน่ิงสว็อก 

ท่ีต ัง้อยูบ่นดินแดนเหนือสุดท่ีมีประชากรอาศยัอยูบ่นเขตยุโรปเหนือน าทา่นสมัผสักบับรรยากาศแหง่ข ัว้โลกเหนือ เป็น

เมืองท่ีอยูท่างทิศเหนือท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์จดัตัง้เป็นเมืองข้ึนเม่ือปี 2539 มีพ้ืนท่ี 1.07 ตารางกิโลเมตร มีจ านวน

ประชากร 2,415 คน จากนั้นน าทา่นชม อารติ์โกบ้ารน์ ้าแข็ง บาร์ท่ีแกะสลกัจากน ้าแข็งข ัว้โลกทัง้โต๊ะ, เกา้อี้  หรือ

แมแ้ตแ่กว้เคร่ืองด่ืมเอง ส าหรับประสบการณดี์ๆในการเยือนขัว้โลก 

โดยจะมีใหช้มวิดีโอข ัน้ตอนการสรา้งบาร์น ้าแข็งแหง่น้ี จากนั้นทาง

คณะจะไดใ้สเ่ส้ือกนัหนาวแบบพิเศษของทางบาร์ เพ่ือเขา้ไปสมัผสั

บรรยากาศดา้นในของบาร์น ้าแข็ง พรอ้มชิมเคร่ืองด่ืมท่ีเสริฟ์มาใน

แกว้ที่ ท  าจากน ้าแข็ง  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ท่ีต ัง้

ของ ศูนยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป ซ่ึงตัง้อยูบ่นปลายแหลมนอร์ธ

เคป เรือพระท่ีนั่งทอดสมอเม่ือ 100 ปีกอ่นท่ีจะเสด็จพระราชด าเนินสูแ่หลมเหนือ เป็นจุดท่ีชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน

ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เขา้สู่อาคารชมภาพถา่ยเกี่ ยวกบัการประพาสของรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2450 ซ่ึง

พระองคไ์ดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหินขนาดใหญ ่ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้หช้าวไทยไดมี้ความภาคภูมิใจในพระ

ปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑส์ยาม ท่ีจัดสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกป่ระเทศไทย รับฟังและชมเร่ืองราวของ

ปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในห้อง Auditorium กอ่นท่ีจะไปชมปรากฏการณ์จริงดา้นนอก แลว้รับมอบ



 

ประกาศนียบตัรส าหรับผูม้าเยือน ทุกท่านท่ีมาเยือนจะไดร้บัใบประกาศนียบตัรพรอ้มด่ืมด า่ฉลองกบัแชมเปญ

พรอ้มล้ิมรสคาเวียร์ชัน่เลิศ  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั ณ  SCANDIC HONNINGSVAG 

HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเกา้ กิจกรรมจบัปูจกัรพรรดิ KING CRAB SAFARI-เมืองอินารี                   (นอรเ์วย-์ฟินแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสูท่า่เรือ เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองแตง่กายใหพ้รอ้ม

กบักิจกรรมสุดพิเศษ กิจกรรมจบัปูจกัรพรรดิ KING CRAB SAFARI เป็นวงศปู์ชนิดหน่ึง มกัพบในเขตน ้าเย็น 

เน่ืองจากมีขนาดตวัท่ีใหญแ่ละเน้ือมาก ประกอบกบัมีรสชาติดี ท าใหผู้ค้นนิยมรับประทาน King Crab เป็นปูท่ีมีขนาด

ใหญม่าก บางตวัมีน ้าหนักหลายสิบกิโลกรัมจนไดช่ื้อวา่เป็นราชาแห่งปู น าทา่น ล่องเรือออกสู่ทะเลโดยเรือ Rib 

Boat พรอ้มไกดผู์ช้  านาญการในการจบัปู ใหท้า่นสมัผสัประสบการณ์การจบัปูอยา่งใกลชิ้ด พรอ้มรับประทานเน้ือปู

จกัรพรรดิ ชากาแฟ และขนมปัง จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสูท่า่เรือ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองอินารี ผา่นทะเลสาบอินารี (Lake INARI) ซ่ึง

เป็นทะเลสาปท่ีใหญท่ีสุดของประเทศฟินแลนดต์อนเหนือ วิวตามทางเป็นภูเขาเต้ียและมีแตต่น้สนสลบัไปมา รวมถึง

ทะเลสาบตลอดทาง ระหวา่งทางจะมายงั เมือง Lakselv ในเขตประเทศนอร์เวย ์เมืองเล็กๆ แตเ่ป็นเมืองศูนยก์ลางของ

เทศบาลในเขตเมืองฟินมาร์ค เดินทางถึงเมืองอินารี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Inari Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสิบ เมืองโรวาเนียมิ-หมู่บา้นซานตาครอส                            (ฟินแลนด)์  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) เมืองหลวง

ของดินแดนแลปแลนด ์เป็นเมืองท่ีอยูท่างตอนเหนือของฟินเเลนด ์เป็นเมืองท่ีมีอากาศท่ีเหนาวเย็นเป็นอยา่งมาก เเละ

เป็นเมืองท่ีมีความส าค ัญในระดับต านานท่ีเด็กๆ ทั่วโลกต่างรับรู้ก ันเป็นอย่างดี เพราะท่ีน่ีนับว่าเป็นบา้นของ

ซานตาคลอส จึงไมน่่าเเปลกใจวา่ที่ น่ีจะเป็นอีกเมืองท่ีนักทอ่งเท่ียวเดินทางมากนัเป็นอยา่งมาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าคณะเขา้สู ่หมู่บา้นซานตาครอส ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวมา

ตัง้แตปี่ค.ศ. 1925 ตัง้อยูบ่นเสน้อาร์คติกเซอร์เคิล จากความเช่ือท่ีวา่ลุงซานตา้ หนวดขาวผูเ้ป็นอมตะ และมีเอลฟ์ซ่ึงมี

ต านานในแถบสแกนดิเนเวียเป็นผูช้ว่ย จะท าหน้าท่ีส่งของขวญัในวนัคริสตม์าสใหก้บัเด็กและพูดคุยกบัเด็กๆ, รับ

จดหมายของเด็กๆจากทัว่โลก ภายในหมูบ่า้นมีท่ีท าการไปรษณีย ์ส าหรับทา่นท่ีตอ้งการสง่ของขวญัไปยงัคนท่ีทา่นรัก, 

รา้นขายของท่ีระลึก, ถา่ยรูปกบัคุณลุงซานตา้ไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Sokos Vaakuna Rovaniemi หรือระดบัเดียวกนั   

วนัท่ีสิบเอ็ด โรวาเนียมิ-เฮลซิงกิ                       (ฟินแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่น

เตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเมืองโรวาเนียมิ เพ่ือเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ 

14.10 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี  AY 534 สายการบินฟินนแ์อร ์ 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.25 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์น าทา่นเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ 

ประเทศไทย 

17.30 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี  AY 141 สายการบินฟินน์แอร ์ (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัท่ีสิบสอง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ                            (ไทย) 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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



 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศเหตุการณค์วามไมส่งบในสถานท่ีนั้นๆ ภยัภิบติัทางธรรมชาติ โรคระบาด และเหตุสุดวิสยั

ตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 30,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟินนแ์อร ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 ***ขอ้ก าหนดสายการบิน*** 

 ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได ้1 ใบ/1 ท่าน เท่านั้น และน ้าหนักกระเป๋าตอ้งไม่เกิน 23 กิโลกรมั        

ส่วนกระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนกักระเป๋าตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

✓ คา่ท่ีพกั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเกน้และคา่บริการ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เรือส าราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) 

✓ คา่เรือส าราญ SILJA LINE (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม  4-15 ก.ค. 2563 129,900 



 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 11 วนั = 22 ยูโร) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยูโร/วนั/คน) ในกรณีถา้มี 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 12 วนั = 1,200 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวัด) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่ 

เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

5. ในการจองคิวย่ืนวีซา่ไมส่ามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวทา่นจะตอ้ง

เสียคา่ใชจ้า่ยในการเล่ือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยูก่บัศูนยร์ับย่ืน) 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนักอ่นการเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนักอ่นการเดินทาง เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนักอ่นการเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง 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 จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวด เร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนั

และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

    ( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส า เนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ย

ไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจ จุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอด

อพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั

ย่ืน  สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่น

หน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรอง

จากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 



 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13.  การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวี

ซา่ได ้

ในการจองคิวย่ืนวีซ่าไม่สามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวท่าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเล่ือนคิวดว้ยตวัท่านเอง (อตัราค่าบริการข้ึนอยู่กบัศูนยร์บัย่ืน) 

 

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

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

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



 

โทรศพัทที์่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

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

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 

กรณีสมรส โปรดระบุวนัที่จดทะเบียน................................................. 

กรณีหย่ารา้ง โปรดระบุวนัที่จดทะเบียน................................................. 
 

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

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

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

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

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

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

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


