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เฮลซิงกิ ออสโล สตอ็กโฮลม์ 

อิวาโล แฮมเมอรเ์ฟส ฮอนน่ิงสแวก    
 

 

พิเศษ ชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนท่ีนอรธ์เคป และพกับนเรือส าราญ Silja Line 



   

 
 
 

 

 
 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ – การเ์ดอรม์อน (นอรเ์วย)์  
06.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 8 แถว G สายการบนิฟินแอร์ (AY) เจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
08.55 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์(Finland) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

AY142 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
15.15 น.      แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์ 
16.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืง เมืองการเ์ดอรม์อน ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(ไม่มบีรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) เทีย่วบนิที ่AY915  
16.35 น.   เดนิทางถงึเมอืงการเ์ดอรม์อน (Gardermoen) ที่อยู่ห่างจากตวัเมอืงออสโลประมาณ 48 กโิลเมตร เป็น

เมอืงเลก็ๆ ทีม่ปีระชากรเพยีงประมาณ 300 คน แต่เป็นทัง้ทีต่ ัง้ของสนามบนินานาชาตแิห่งออสโล และ
ยงัเป็นทีต่ ัง้ฐานทพัอากาศของนอรเ์วย ์อกีดว้ย ทุกท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Thon Hotel Gardermoen หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 
 
 

 

วนัท่ีสอง ออสโล –  สวนสาธารณะฟรอ็กเนอร ์– โฮลเมนโคลเลน – ย่านคารล์ โจฮนัส ์เกท – คารล์สตดั 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของประเทศ

นอรเ์วย ์เมอืงสวยมสีไตลอ์ย่างทีใ่ครๆ เขามกัพูดกนัว่านี่คอืเมอืง
แห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคาร
บ้านเรอืนรา้นค้าจะมรีูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สดัส่วนและ
แปลกตาซึง่ส่วนใหญ่สรา้งดว้ยไมท้าสสีด มพีพิธิภณัฑศ์ลิปะ มจีุด
ชมววิสวยๆ ของเมอืงเลยีบฟยอรด์น าท่านเที่ยวชมเมอืงออสโล 
โดยมจีุดหมายแรกอยู่ที่ สวนสาธารณะฟรอ็กเนอร ์ (Frogner 
Park) สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมอืง เป็นสถานที่ยอดนิยม
ของทัง้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเอง ทัง้นี้ก็เพราะนอกจาก
บรรยากาศแสนสดชื่นของสวนแล้ว ภายในสวนสาธารณะฟรอ็ก
เนอรย์งัเป็นที่ตัง้ของ สวนวกิเกอรแ์ลนด์ (Vigeland sculpture 
park) ชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ตัง้ขึน้ตามชื่อของผูก่้อตัง้ “กุสตาฟ วกิเกอร”์ ประตมิากรชื่อดงั พืน้ทีข่อง
สวนวกิเกอร์แลนด์จะถูกเนรมติให้เป็นเหมอืนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ที่จดัแสดงประตมิากรรมรูปสลกัจาก
โลหะและส ารดิมากมายถงึกว่า 200 ชิน้ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรปูปั้นมนุษยเ์ปลอืยทีแ่สดงถงึวฏัจกัรชวีติทัง้ใน
โลกนี้และโลกหน้า ทัง้หมดนี้เวลาสรา้งนานถงึ 22 ปี จุดเด่นของทีน่ี่จะเป็น “เสาโมโนลทิ” (Monolith) เสา
หนิแกรนิตสูง 17 เมตรที่ถูกแกะสลกัเป็นมนุษยท์ัง้เดก็และหญงิชายเกี่ยวพนัเรยีงรอ้ยกนัขึน้ไปตามแนว
เสาเหมอืนการแก่งแยง่ของมนุษยเ์พื่อจดุสงูสุดของชวีติ และยงัมรีปูส ารดิของเจา้หนูขีแ้ยสญัลกัษณ์ส าคญั
ของออสโลทีม่ชีื่อว่า “Angry Little boy” ทีใ่ครๆ กห็อ้มลอ้มถ่ายรปูเป็นอย่างสนุกสนาน ซึง่เชื่อกนัว่าใคร
ไดแ้ตะมอืเจา้หนูคนนี้แลว้จะมโีอกาสไดก้ลบัมาออสโลอกีครัง้  
**อิสระช้อปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate)** ถนนทีเ่ป็นเหมอืนหนึ่งในแลนดม์ารก์
ของเมอืงซึง่ดหูรหูรา และเป็นสสีนัของการชอ้ปป้ิงทีน่ักช้อปทัง้หลายไม่ควรพลาด นักท่องเทีย่วค่อนขา้ง
เยอะเพราะมแีต่สนิค้าน่าช้อปมากมายตัง้แต่แบรนด์เนมจนถงึสนิค้าท้องถิน่ไม่มแีบรนด์ โดยเฉพาะแบ
รนด ์“H&M” ที่มตี้นก าเนิดในแถบสแกนดเินเวยี และกระเป๋าเป้สะพานจากสวเีดนแบรนด์ “Fjallraven” 
หรอืทีเ่ราคุน้ในชื่อ “Kanken“ กม็แีบบใหเ้ลอืกมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืง คารล์สตดั (Karlstad) เป็นเมอืงที่ตัง้อยู่เหนือแม่น ้าคารร์าลเวน (Klaralven) 

แม่น ้าสายยาวที่สุดของประเทศสวเีดน และเป็นเมอืงรมิทะเลสาบ งดงามด้วยทศันียภาพสวยๆ ของ
ทะเลสาบกว้าง และววิของพระอาทติยแ์สนงามทีท่ าใหเ้มอืงคารล์สตดัไดร้บัสมญานามว่า เมอืงแห่งพระ
อาทติย ์และมรีปูพระอาทติยท์ีก่ าลงัยิม้แยม้เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง น าท่านเทีย่วชมเมอืง ณ จตัุรสักลาง
เมือง (Town Square) ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงคาร์ลสตดั เป็นหนึ่งในจตุัรสัที่ใหญ่ที่สุดของสวเีดน เป็น
สถานทีน่ดัพบยอดนิยม และเป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาลประจ าเมอืงอกีดว้ย จตุัรสัในปัจจุบนันี้เป็นจตุัรสัที่
บูรณะสรา้งขึน้ใหม่ เพราะจตุัรสัดัง้เดมินัน้ไดเ้สยีหายอย่างมากจากเพลงิไหมใ้นปี 1865 ทีใ่จกลางจตุัรสั
นัน้มแีลนดม์ารก์โดดเด่นอยู่คอื อนุสาวรยีส์นัตภิาพ (The Peace Monument) ทีต่ ัง้ขึน้ในปี 1905 เพื่อ



   

 
 
 

 

เป็นสญัลกัษณ์แด่สนัตภิาพระหว่างสวเีดนและนอรเ์วยห์ลงัจากขดัแยง้กนัมาอย่างยาวนาน และแมจ้ะเป็น
อนุสาวรยีท์ี่ไดร้บัค าวจิารณ์อย่างมากมายว่าทัง้ไม่เหมาะและไม่สวยงาม แต่อนุสาวรยีแ์ห่งนี้กย็งัยนืหยดั
เป็นจดุเด่นของจตุัรสักลางเมอืงมาไดจ้นถงึปัจจบุนั ในบรเิวณรอบๆ จตุัรสักลางเมอืงนี้ นอกจากจะน่าเดนิ
เล่นเดนิเที่ยวชมเมอืงในบรรยากาศสบายๆ แลว้ ยงัเป็นย่านชอ้ปป้ิงย่านหนึ่งให้นักท่องเที่ยวได้เดนิชม
และเลอืกซื้อของที่ระลกึได้อย่างเพลดิเพลนิ น าท่านชม มหาวิหารคารล์สตดั (Karlstad Cathedral) 
มหาวหิารทีม่ยีอดหอคอยสูงโดดเด่นเหนือเมอืงแห่งนี้สวยงามด้วยตวัอาคารสขีาว  สวยงามด้วยศลิปะ
สไตล์บารอค  สรา้งขึน้ในช่วงต้นศตวรรษที ่18 เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวครสิต์ในคารล์สตดัตัง้แต่นัน้
เป็นตน้มา 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ First Hotel River C Karlstad หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม  สตอ็กโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา – เรือส าราญซิลเลียไลน์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสู่เมอืง สตอ็กโฮลม์ (Stockholm) เมอืงทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลกว่ามเีป็นเมอืงทีม่ากพรอ้ม

ด้วยเสน่ห์และความงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก แต่เที่ยวชมสตอกโฮล์มก็ใช่ว่าจะได้เห็นแค่ความ
สวยงามและความทนัสมยัของเมอืงเท่านัน้ เพราะสิง่ที่จะได้ชมได้เห็นมากกว่านัน้ก็คอืความเก่าแก่สุด
คลาสสกิของอาคารบ้านเรอืนในยุคศตวรรษที่ 13 ทุกมุมมเีรื่องเล่า และทุกมุมมคีวามเป็นมา สวเีดนมี
ประวตัศิาสตรไ์มน้่อยไปกว่าแผ่นดนิใดในโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ 
 น าท่านเขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) 

พพิธิภณัฑเ์รอืโบราณทีส่รา้งขึน้เพื่อเกบ็รกัษาและจดัแสดง “เรอื
วาซา” (Vasa) เรอืโบราณทีขุ่ดคน้พบหลงัจากเคยจมอยู่ใต้ทะเล
มานานถึง 333 ปี สภาพปัจจุบนัดูได้ว่าสวยงามสมบูรณ์เกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ จดัแสดงอยู่กลางพิพิธภัณฑ์ ดูสวยงามและ
แปลกตาแต่ก็รู้สึกได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ที่ยงัมีอยู่ ส่วน
ดา้นหน้าเรอืจะมโีมเดลเรอืจดัแสดงใหไ้ด้ชมเปรยีบเทยีบกนัดว้ย  อาคารพพิธิภณัฑแ์บ่งออกเป็น 6 ชัน้ 
ภายในมกีารควบคุมแสงและอุณหภูมเิพื่อช่วยรกัษาให้ไมโ้อ๊คที่เป็นส่วนประกอบส าคญัของเรอืวาซาคง
สภาพอยูไ่ดน้านเท่านาน และทีน่่าชมอกีดา้นหนึ่งก็คอืมุมจดัแสดงขา้วของเครื่องใชท้ีจ่มอยู่ในเรอืซึง่ถูกกู้
ขึน้มาพรอ้มกนั รวมไปถงึส่วนประกอบของเรอือกีหลายชิน้และชุดของนักประดาน ้าทีเ่คยใชเ้มื่อครัง้ลงไป
งมทุกสิง่ทุกอยา่งขึน้มาจากใตท้อ้งทะเล ซึง่นบัรวมแลว้มมีากกว่า 700 ชิน้  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื แลว้ขึน้ เรือส าราญซิลเลียไลน์ (Silja Line) เพื่อน าทุกท่านเดนิทางสู่ 
เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์เรอืส าราญซลิเลยีไลน์นัน้เป็นเรอืเดนิสมุทรขนาดใหญ่ทีล่่อง
ขา้มทะเลบอลตกิ บนเรอืนัน้ใหท้่านไดพ้กัผ่อนไปกบับรรยากาศชลิล์ๆ ของการล่องเรอื ไดช้มทวิทศัน์ที่
งดงามและหาชมไมไ่ดง้า่ยๆ หรอืจะเลอืกท ากจิกรรมต่างๆ ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายบนเรอื ไม่ว่าจะเป็นการช้
อปป้ิง รา้นอาหารพรอ้มอาหารรสเลศิ เพลนิไปกบัการแสดงชัน้เยีย่ม เรยีกไดว้่าเป็นสวรรคบ์นผนืน ้าอกี
แห่งหนึ่งเลยทเีดยีว 



   

 
 
 

 

 **กรณุาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรบัค้างบนเรือส าราญ 1 คืน** 
เยน็  รบัประทานอาหารค า่บนเรือ   
 
 
วนัท่ีส่ี   เรือซิลเลียไลน์ – เฮลซิงกิ – จตัรุสัเซเน – โบสถเ์ทมโปลิโอคิโอ – อิวาโล่ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้นฝัง่ที่ท่าเรือ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศ
ฟินแลนด์ (Finland) เมอืงหลวงปัจจุบนัของฟินแลนด์และยงั
เป็นเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศอกีด้วย เฮลซงิกเิป็นเมอืงที่มี
ประวตัศิาสตร์เก่าแก่ มวีฒันธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมสวยๆ ให้ได้เห็นกันตามหน้าโบสถ์วิหาร
ทัว่ไป มรีูปปั้น รูปสลกั ประติมากรรมต่างๆ มากมายจากการ
แผ่อทิธพิลของจกัรวรรดริสัเซยีทีย่ ิง่ใหญ่ในอดตี บรรยากาศของการปะปนกนัระหว่างความเป็นเมอืงเก่า
และเมอืงใหม่ผสมกลมกลืนกลายเป็นเสน่ห์ให้เฮลซิงกิพร้อมๆ กับที่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ประชากรมี
คุณภาพชีวิตดีติดอันดบัต้นๆ ของโลกด้วย จากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมอืงเฮลซงิกิที่ เซเนท สแควร ์
(Senate Square) จตุัรสักลางเมอืงทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเฮลซงิก ิเป็นทัง้ลานกวา้งศูนยก์ลางทุกกจิกรรมของ
เมอืงและพื้นที่ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานของเฮลซงิกิ จตุัรสัแห่งนี้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงที่
นักท่องเทีย่วต่างชาตจิะต้องเดนิทางเขา้มาชมและถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึเสมอ ใจกลางเซเนท สแควรส์ง่า
งามโดดเด่นด้วย อนุสาวรีย์พระเจ้าอเลก็ซานเดอรท่ี์ 2 หนึ่งในกษตัรยิ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟผู้ทรง
ไดร้บัการถวายฉายาว่า “ซารผ์ูใ้หอ้สิรภาพ” จากการประกาศเลกิทาสใหเ้อกราชแก่ชนชาวรสัเซยี แต่กลบั
ถูกลอบปลงพระชนมใ์นปี 1881 จงึมกีารสรา้งอนุสาวรยีแ์ห่งนี้ขึน้ในปี 1894 เพื่อแทนการร าลกึถงึความ
ยิง่ใหญ่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับรสัเซียซึ่งมีส่วน
เชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟินแลนด์ด้วย น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki 
Cathedral) อาคารหลงัสขีาวทีเ่หน็ไดช้ดัเจนเมื่อยนือยู่บนเซเนท สแควร ์แต่เดมิเรยีกมหาวหิารแห่งนี้ว่า 
“โบสถน์ิโคลสั” ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญัอกีแห่งของเมอืง ตวัอาคารหลงัใหญ่สขีาวบรสิุทธิ ์ตดักบัสเีขยีว
มรกตของหลงัคาโดม เป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามอกีแห่งของเฮลซงิกทิีไ่ม่ควรพลาดชมเดด็ขาด มหาวหิาร
เฮลซงิกเิป็นศาสนสถานแห่งครสิตจกัรนิกายลูเธอรนัที่ออกแบบสรา้งด้วยสไตล์นีโอคลาสสกิ และสรา้ง
เสรจ็สมบูรณ์ในปี 1852  ภายหลงัมกีารบูรณะและสรา้งต่อเตมิทัง้ส่วนของโดมและใต้อาคารมหาวหิาร 
ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมมาก จากนัน้น าท่านเข้าชม โบสถเ์ทม
โปลิโอคิโอ (Temppoliaukio Church) โบสถ์ในนิกายลูเธอรนั ที่สรา้งขึน้ในปี 1968 โดยการขุดเจาะ
สรา้งเข้าไปในหนิขนาดใหญ่ โบสถ์แห่งนี้จงึมอีกีชื่อหนึ่งว่า โบสถหิ์น (Rock Church) ที่โบสถ์แห่งนี้
นอกจากจะเป็นสถานที่ทางศาสนาแลว้ ยงัใช้เป็นสถานที่จดัคอนเสริต์ชัน้เยีย่มอกีแห่งหนึ่งเพราะเสยีงที่
สะทอ้นจากพืน้ผดิของหนิท าใหเ้ป็นเสยีงนัน้ก้องและสะทอ้นไดด้มีาก ดว้ยเอกลกัษณ์การเป็นโบสถ์หนิที่
สรา้งอย่างมเีอกลกัษณ์ท าใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหนึ่งทีพ่ลาดไม่ไดอ้กีแห่งหนึ่งในบรเิวณ
รอบๆ เมอืงเฮลซงิก ิ



   

 
 
 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเฮลซงิก ิเพื่อเดนิทางสู่ เมืองอิวาโล่ (Ivalo)  

16.25   ออกเดนิทางสู่เมอืงอวิาโล่ ดว้ยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY639 
17.55  เดนิทางถึง เมืองอิวาโล่ (Ivalo) เมอืงทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ที่ตัง้อยู่ในเขตของ แลป

แลนด ์(Lapland) แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดเลก็แต่กเ็ป็นเมอืงรสีอรท์ยอดนิยมทีค่ลาคล ่าไปดว้ยนักท่องเทีย่ว
เกอืบตลอดทัง้ปี เพราะเป็นเมอืงที่เหมาะกบัการเล่นสก ีและกจิกรรมฤดูหนาว และยงัเป็นเมอืงที่น่ามา
พักผ่อนในฤดูร้อน แล้วเดินป่าชมธรรมชาติ เมืองอิวาโล่ยงัเป็น เมืองแห่งพระอาทิตย์เท่ียงคืน 
(Midnight Sun) ที่พระอาทิตย์จะอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาเป็นเวลาประมาณ 70 วนัในช่วง 24 
พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม ของทุกปี  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Ivalo หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  อิวาโล่ – แฮมเมอรเ์ฟส – ฮอนน่ิงสแวก – ชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมอืง แฮมเมอร์เฟส (Hammerfest) ประเทศนอร์เวย์ เมอืงที่ตัง้อยู่ทางเหนือของ
นอร์เวย ์เป็นเมอืงท่าที่ส าคญัเมอืงหนึ่ง เพราะเป็นเมอืงท่าที่อ่าวบรเิวณนัน้จะปลอดน ้าแขง็ตลอดทัง้ปี 
บรรยากาศดีๆ  ปลอดโปรง่ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ของเมอืงจงึเป็นจุดเด่นของเมอืงทีด่ี
งดดูนกัท่องเทีย่วไดม้ากทเีดยีว เมอืงแฮมเมอรเ์ฟสยงัเป็นเมอืงหนึ่งทีม่ปีรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทีย่งคนื 
โดยจะเกดิขึน้ในช่วง 15 พฤษภาคม ถงึ 31 กรกฎาคม ของทุกปี   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเที่ยวชมเมอืงแฮมเมอรเ์ฟส ชม อนุสาวรียเ์มอริเดียน (Meridian Munoment) หนึ่งในแลนด์

มาร์กของเมอืง อนุสาวรยี์หนิอ่อนที่ตัง้โดดเด่นอยู่รมิทะเลนัน้สรา้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลกึถึงการมาส ารวจ
บรเิวณนี้เป็นครัง้แรกโดยนกัวทิยาศาสตรช์าวรสัเซยี เฟรดรชิ จอรจ์ วลิลเ์ฮลม์ ทีม่าเพื่อคดิค านวณขนาด
และรูปร่างของโลกนัน่เอง แล้วน าท่านเดนิทางต่อสู่เมือง ฮอนน่ิงสแวก (Honningsvag) เมอืงที่ตัง้อยู่
เหนือสุดของประเทศและเป็นหนึ่งในเมอืงทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ดของนอรเ์วย ์เมอืงฮออนนิ่งสแวกนัน้ตัง้อยู่รมิ
ทะเลเป็นหนึ่งในเมอืงท่าที่ส าคญั และเป็นหนึ่งในเมอืงยอดนิยมของจุดแวะเที่ยวของเรอืส าราญจ านวน
มาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน และเนื่องจากการเป็นหนึ่งในเมืองที่ทะเลปลอดน ้ าแข็งจึงเป็นเมือง
อุตสาหกรรมประมงและเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัเมอืงหนึ่ง  โดยระหว่างทางนัน้ท่านจะไดช้มววิสวยๆ ของ
เมอืงทางตอนเหนือของนอร์เวย ์ก่อนที่รถโค้ชจะแล่นเขา้สู่อุโมงค์ใต้ทะเล  อุโมงค์นอรธ์เคป (North 
Cape Tunnel) อุโมงคถ์นนใต้ทะเลทีย่าวทีสุ่ดในนอรเ์วยแ์ห่งนี้ไดเ้ปิดใหใ้ชเ้มื่อปี 1999 มคีวามยาว 6.8 
กโิลเมตร โดยเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดนิใหญ่และเกาะมาเกโรยา (Mageroya) ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของเกาะฮอนนิ่ง
สแวก    

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Honningsvag – Bedbank Scandic หรือระดบัเดียวกนั 
แลว้น าท่านเดนิทางสู่ นอรธ์เคป (North Cape) หนึ่งในไฮไลท์
ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมื่อมาเยอืนดนิแดนพระอาทติยเ์ทีย่งคนืแห่งนี้  



   

 
 
 

 

นอรธ์เคปเป็นแหลมลกัษณะหน้าผาสูงชนัที่ตัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลทางเหนือของเกาะมาเกโรยา เป็นจุดหมาย
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทัว่โลกมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นจุดที่สามารถชม พระอาทิตย์เท่ียงคืน 
(Midnight Sun) ไดอ้ย่างชดัเจนและสวยทีสุ่ด ใหท้่านไดช้มววิสวยๆ ของพระอาทติยเ์ทีย่งคนืพรอ้มเกบ็
ภาพเป็นที่ระลกึ นอกจากนี้บรเิวณนอรธ์เคปนี้ยงัมรีา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซื้อ
ด้วย ภายในบริษัทนี้ย ังมี พิพิธภัณฑสถานไทย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2532 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 ทีไ่ดท้รงเดนิทางมายงันอรธ์เคปแห่งนี้เมื่อปี 1907 
และเป็นบุคคลแรกๆ ที่ได้เดนิทางมายงัสถานทีแ่ห่งนี้ ภายในมรีูปปั้นของรชักาลที่ 5 พรอ้มด้วยขอ้มูล
บอกเล่าถึงทรปิการเดินทางเมื่อครัง้เสด็จมาเยอืนนอร์เวย์และนอร์ธเคปในครัง้นัน้  แล้วน าท่านเข้าสู่ 
นอรธ์เคป ฮอลล์ (North Cape Hall) ที่เป็นหนึ่งในจุดสนใจบนนอร์ธเคปแห่งนี้ ท าหน้าที่เป็นทัง้
ศูนยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว และศูนยจ์ดัแสดง มจีอภาพยนตรท์ี่จดัแสดงเกี่ยวกบันอรธ์เคป ไม่ว่าจะเป็นฤดู
ต่างๆ ในนอร์ธเคปที่ต่างก็มคีวามสวยงามแตกต่างกนั มโีถงทางเดนิยาวที่รวบรวมประวตัศิาสตรข์อง
นอรธ์เคป พรอ้มดว้ยของทีร่ะลกึทีน่่าสนใจใหเ้ลอืกซือ้กนัมากมาย    
 
 
 
   

วนัท่ีหก  ฮอนน่ิงสแวก – ลกัเซลฟ์ – พิพิธภณัฑช์าวแลปป์ – อิวาโล่ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ลกัเซลฟ์ (Lakselv) ของประเทศนอรเ์วย์ แมจ้ะเป็นหมู่บา้นที่มปีระชากรไม่มาก 

แต่ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่อนัดบัต้นๆ ทางหมู่บ้านในเขตจงัหวดันี้ เป็นเมอืงที่สวยแบบธรรมชาต ิในช่วงฤดู
รอ้นจะอุดมไปดว้ยปลาน้อยใหญ่มากมาย จงึเป็นเมอืงยอดฮติส าหรบันักตกปลาทัง้หลาย และเมื่อถงึฤดู
หนาวบรเิวณนี้กจ็ะกลายเป็นแหล่งกจิกรรมฤดูหนาวชัน้เยีย่ม เหมาะส าหรบัเล่นสก ีขบัสโนวโ์มบลิล ์เล่น
ลากเลื่อนสุนขั เป็นตน้   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางต่อ ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชมความงามของ ทะเลสาบอินาริ (Lake Inari) ทะเลสาบ

ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศฟินแลนดแ์ห่งนี้ตัง้อยู่ในเขตแลปแลนด ์(Lapland) ทางตอนเหนือ
ของอารค์ตคิเซอรเ์คลิ เป็นทะเลสาบทีอ่ยู่เหนือระดบัน ้าทะเลถงึ 117 เมตร และจะเป็นน ้าแขง็กว่าครึง่ปี
ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนถงึมถุินายนเลยทเีดยีว แล้วน าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์ชาวแลปป์ ที่จดัแสดง
เกี่ยวกบัประวตัคิวามเป็นมาของชาวแลปป์ ท่านจะไดเ้หน็วถิชีวีติพืน้บา้น และความเป็นอยู่ในอดตี ทีอ่ยู่
กนัแบบเรยีบงา่ยแต่น่าสนใจมาก  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Ivalo หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 



   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
วนัท่ีเจด็ อิวาโล่ – เฮลซิงกิ – สนามบิน   
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
12.45 น. ออกเดนิทางสู่ เฮลซิงกิ (Helsinki) โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY637 
15.10 น. ถงึสนามบนิ เฮลซิงกิ ประเทศประเทศฟินแลนด ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
17.30 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY141 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน
เครือ่งบนิ) 
 
 
วนัท่ีแปด เฮลซิงกิ – สวุรรณภมิู  
07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 

 
 
 

 อตัราค่าบริการ  
 
 
 
 
 

 เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 5 – 12 กรกฎาคม   99,900 



   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิฟินแอร ์(AY) 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 



   

 
 
 

 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรอืตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้23 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนังสอื
เดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
 



   

 
 
 

 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เหน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้น เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พรอ้มกบัหนังสอืรบัทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 



   

 
 
 

 

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
11. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิใบละ 500 บาท ** 
 

 
 
 
 



   

 
 
 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซ่ีา ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 

 


