วันแรก
กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเก้น
(ไทย-ฟิ นแลนด์-เดนมาร์ก)
06.00น. พร้อมกัน ณ สู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟิ นน์แอร์ เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับพร้อมบริ การติดป้ายชื่ อพร้อมริ บบิ้นให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
08.55 น. ออกเดินทางฃสู เ่ มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 142 สายการบินฟิ นน์แอร์
15.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
17.45 น. ออกเดินทางสู ก่ รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยเที่ยวบินที่ AY 959 สายการบินฟิ นน์แอร์
18.25 น. เดินเทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นา
ท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ FIRST HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สอง ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้าพุเกฟิ ออน-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์-ล่องเรือสาราญ DFDS
(เดนมาร์ก)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านถ่ายรู ปคูก่ บั ลิ ตเติ้ ลเมอร์เมด เงื อกน้อยสัญลักษณ์ของ
เมื อง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้ อเรื่ องในเทพนิ ยายอันลื อลัน่ ของนักเล่านิ ทานระดับโลก ฮันส์ คริ สเตียน แอน
เดอร์สนั โดยได้รับการสนับสนุ นจากบริ เวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิ ธิคาร์ลสเบิร์ก นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณน้าพุเกฟิ
ออน เทพธิ ดาผูเ้ สี ยสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ข้ ึนมา นาท่านชมพระราชวังอมาเลี ยนบอร์ก ที่ประทับ
ในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก ปราสาทประกอบด้วยอาคารสี่ เหลี่ยมสี่ หลังรอบจัตุรัสแปดเหลี่ยม ด้าน หน้า
ตกแต่งแบบเรี ยบแต่ภายในเป็ นแบบโรโคโคที่ดี ท่ ี สุ ดของทวี ปยุโรปตอนเหนื อ ชมพิ ธีก ารเปลี่ ยนการ์ ดทหารรัก ษา
พระองค์ในชุดเครื่ องแบบที่งดงาม
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าย่านถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดใน
โลก ที่มีสินค้ายี่หอ้ แบรนด์เนม อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล และอีกมากมาย เดินทางสูท่ า่ เรื อเพื่ อลงเรื อสาราญ DFDS
(Scandinevian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี , ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
16.30 น. ออกเดิ นทางด้วยเรื อสาราญ DFDS Seaways สู่เมื องออสโล พักค้างคื นบนเรื อสาราญ ภายในเรื อสาราญ
ท่า นจะได้พ บกับ บรรยากาศสุ ดหรู ห รา นอกจากนี้ ท่า นจะได้พ บกับ กิ จ กรรมต่า งๆ ที่ จะได้ท าให้ท ่านได้รั บ ความ
เพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยูบ่ นเรื อสาราญลานี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สาหรับผูท้ ่ ีมีใจรักการเต้นราและแสงสี บาร์ สาหรับ
ผูท้ ่ ีมีใจรักการดื่ ม ร้านสิ นค้าปลอดภาษี ซ่ ึ งท่านจะสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ตอ้ งเร่งรี บใด ซึ่ งสิ นค้าที่
ท่า นจะได้พ บเป็ น สิ น ค้า ที่ ปลอดภาษี เรี ย บร้อ ยแล้ว เช่น น้ า หอมยี่ ห้อ ดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey
Miyake, Britney และอื่ นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีรา้ นขายเสื้ อผ้าแฟชั่นที่มีช่ ื อเสี ยงให้ทา่ นได้เลื อกซื้ ออย่างจุใจ
สาหรับน้องๆ หนู ๆ พลาดไม่ได้สาหรับช็อคโกแลตที่มีให้เลื อกมากมายหลายชนิ ด
คา่
บริ การอาหารค่ าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์” ณ ภัตตาคารในเรื อสาราญและพักค้างคื นบนเรื อสาราญ

วันที่สาม

ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร์-The Oslo Opera House-เกโล่

(นอร์เวย์)
เช้า
บริ การอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ หลังอาหารเช้าเรื อแล่นผ่านเขตออสโลฟยอร์ดที่
สวยงามและมีช่ ื อเสียง ท่านไม่ควรพลาดกับการบันทึกภาพสวยบนดาดฟ้าเรื อยามรับอรุ ณ
09.45 น. เรื อเข้าเที ยบท่าที่ กรุงออสโล เมื องหลวงของประเทศนอร์เวย์ พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงเสด็ จ
ประพาสยุโรปเป็ นครั้งที่สอง เพื่ อทรงรับการรักษาทางการแพทย์ และเพื่ อการส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางการทูตกับกลุม่
ประเทศในยุโรปรวมทัง้ ประเทศนอร์เวย์ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมพระมหากษัตริ ย ์
โฮคูน ที่กรุ งคริ สต์ตีอาเนี ย หรื อกรุ งออสโลในปัจจุบนั นามาด้วยความ
ปลื้ มปี ติ แ ก่พ สกนิ กรเป็ นล้น พ้น น าท่า นเข้า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์เรื อ ไวกิ้ ง
โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9
โดยขุ ด ได้จ ากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี้ ยัง จัด แสดงเกี่ ยวกับ
เครื่ องมื อ ในชี วิ ต ประจ าวัน ที่ มี อ ายุ เก่า แก่ก ว่า 1,000 ปี น าท่า นสู ่
อุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติ มากรรมแสดงถึ งความเป็ นอยูส่ ภาพชีวิต
และการดิ้นรนต่อสูข้ องมนุ ษย์ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่ อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ป The Oslo Opera House หนึ่ งในโครงการปรับปรุ งบริ เวณ
ชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็ นพื้ นที่ท่ ีมีประโยชน์ ด้วยเงินทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมื อง
ออสโล ใกล้กบั สถานี รถไฟใหญ่ของเมื องถนนคาร์ลโจฮันส์เกท เริ่ มต้นจากสถานี รถไฟสูพ่ ระบรมมหาราชวัง ที่ประทับ
ของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งนอร์เวย์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่สาคัญที่สุดของเมื อง เดินเล่นถ่ายรู ปย่านท่าเรื อที่ Anker Brygge
ที่กลายเป็ นย่านช้อปปิ้ งและแหล่งรวมของภัตตาคารและบาร์ชนั้ ดี นาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องเกโล่ (Geilo) ระหว่าง
เส้นทางแวะให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปกับสนามกีฬาสกีจมั พ์โฮลเม่นโคลล์บาคเค่น ตัง้ อยูน่ อกเมื องออสโล ตลอดเส้นทาง
ท่านจะได้เห็ นวิวทิวทัศน์ของลาธารที่กดั เซาะหุบเขาจนเป็ นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมูบ่ า้ นชนบทสูเ่ มื องที่มีประชากรอาศัย
อยูเ่ พียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ยังมีความสาคัญในด้าน
ศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนื ออีกด้วย
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ GEILO HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สี่
มีรด์ าล-ฟลอม-รถไฟสายโรแมนติก-ซองน์ฟยอร์ด-กูด๊ วาเก้น-เบอร์เก้น
(นอร์เวย์)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาคณะนั่งรถไฟ NSB ของนอร์เวย์สู่มีรด์ าล ซึ่ งเป็ นเมื องที่ตงั้ ของ
สถานี รถไฟสายโรแมนติก ตัง้ อยูบ่ นความสู งถึง 866 เมตร เหนื อระดับน้าทะเล ใกล้กบั ฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทศั น์
งดงามสุ ดสายตา เปลี่ยนเป็ นรถไฟขบวนพิ เศษเส้นทางสายโรแมนติ ก (FLAMSBANA) สู ่ฟลอม ที่คุ ณ จะได้ช ม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้าแข็งปกคลุมเหนื อพื้ นดินภาพของหิ มะที่ปกคลุม
อยูบ่ นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้าพร้อมจอดให้ทา่ นได้ถา่ ยภาพกับ
น้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูรอ้ น ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟยอร์ดที่มีอยูม่ ากมาย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล่องเรื อชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม.
จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิ นโดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิ ดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้าแข็งเมื่ อ

คา่
วันที่หา้

หลายล้านปี กอ่ นจนถึงเมืองกูด๊ วาเก้น นาท่านเดินทางสู เ่ มืองเบอร์เก้น โดยรถโค้ชเมื องใหญ่อนั ดับสองได้รับยกย่อง
ว่าเป็ นเมื องวัฒนธรรม และเป็ นเมื องท่องเที่ยวที่มีช่ ื อเสียงด้านตะวันตกสุ ดของแผ่นดินนอร์เวย์ นาท่านชมเขตเมื องเก่า
ของเบอร์เก้น Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ SCANDIC BERGEN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

เบอร์เก้น-ย่านบริ๊ กเก้น-สต็อกโฮล์ม-จุดชมวิวภาพวาด-แกมล่าสแตน-พระราชวังหลวง
(นอร์เวย์-สวีเดน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมเมืองเบอร์เก้น ตัวเมื องเรี ยงรายไปด้วยบ้านเรื อนเก่าแก่
อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบนั มี ประชากรอาศัยอยู ่ 225,000 คน ชมเมื องในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้ข้ ึ น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกอาทิ ย่านบริ๊ กเก้นในเมื องเบอร์เก้น เป็ นท่าเรื ออันเก่าแก่ท่ ีมีความสาคัญต่ออาณาจักรการค้า
ขายในยุคสันนิ บาตฮันเซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่ งเป็ นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น
และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด และได้รับการจดทะเบียนเป็ น
มรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ (Unesco) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินเบอร์เก้น เพื่ อเดินทางสูก่ รุ งสต็อก
โฮลม์ ประเทศสวีเดน
11.15 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินอาร์ลนั ด้า สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบิน AY 804
12.35 น. ถึงสนามบินอาร์ลนั ด้า กรุงสต็ อกโฮล์ม บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู ต่ วั เมื อง
สต็อคโฮล์ม นาท่านเที่ยวชมเมื องหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก จนได้รับการขนาน
นามว่า “ความงามบนผิ ว น้ า ” (Beauty on Water) หรื อราชิ นี แห่งทะเลบอลติ ค กรุงสต็ อ กโฮล์ม เมื อ งแห่ง
ประวัติศาสตร์มาตัง้ แต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิ ลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมื อง ตึกรามบ้าน
ช่อง รวมทัง้ ปราสาทราชวัง ตัง้ อยูร่ ิ มน้าและตามเนิ นสูงต่ า ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมื องที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก นาท่าน
ชมเมื องที่จุดชมวิ วภาพวาด จากนั้นอิ สระให้ทา่ นช้อปปิ้ งที่หา้ งสรรพสิ นค้า NK ซึ่ งเป็ นห้างที่ใหญ่ท่ ีสุดในยุโรปเหนื อ
หรื อย่านวอล์คกิ้งสตรี ทอันทันสมัย เข้าสู ่แกมล่าสแตน เมื องเก่าแก่ท่ ีสุดและสวยงามราวกับภาพวาด ถนนหนทางปูดว้ ย
พื้ นหิ น ย่านเขตเมื องเก่ามีวิหารแบบกอธิ ค, แหล่งร้านค้าและร้านอาหาร, คาเฟ่ ในบรรยากาศดัง้ เดิ ม ชมพระราชวัง
หลวง งดงามและอลังการด้วยศิ ลปะแบบเรอเนสซองส์ ริ ดดาร์ฮูเซท์ มรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของชนชัน้ ขุนนาง
อาคารรัฐสภาและอาคารพิพิธภัณฑ์เมื อง
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ COURTYARD HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิต้ ีฮอลล์-ห้องโถงทองคา-ห้องจัดเลี้ยง-ล่องเรือสาราญ Silja Line
(สวีเดน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตัง้ โชว์เรื อรบโบราณที่กูข้ ้ ึนมาได้
จากที่จมอยูใ่ ต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรื อวาซานั้น สร้างขึ้นเมื องปี ค.ศ. 1628 หวังจะให้เป็ นเรื อ
รบที่ใหญ่ท่ ีสุดบรรทุกปื นใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดิ นทางได้ 500 เมตร ก็ จมลงใต้ทะเลลึ ก 35 เมตร เป็ น
เวลานานถึง 333 ปี นาท่านเข้าชมซิต้ ีฮอลล์ หรื อศาลาว่าการเมื องซึ่ งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก
ชื่ อดังของสวีเดน คื อ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิ ฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหิ นโมเสค สร้างเสร็ จ

สมบูรณ์ในปี 1911 ในเดื อนธันวาคมชมห้องโถงทองคา (Golden Hall) ที่ประดับด้วยโมเสคทองคานับล้านชิ้นชม
ห้องจัดเลี้ยง(Blue Hall) ในที่วนั ที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่แห่งนี้
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระตามอัธยาศัยให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ ง จากนั้นรถโค้ชรอรับคณะที่โรงแรมแล้ว
เดิ น ทางสู ่ทา่ เรื อส าราญซิ ลเลี ยไลน์ นาคณะสู ่ ท่าเรื อสาราญสุด หรู Silja Line เรื อส าราญแห่งทะเลบอลติ ค อัน
หรู หราและสง่างามพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิส
โก้เธค, ศูนย์สนั ทนาการสาหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ ยงโชคในคาสิ โนมีระดับ กรุณาเตรียมกระเป๋า
ใบเล็กสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
คา่
บริ การอาหารค่ าแบบ “สแกนดิ เนเวี ยบุฟเฟ่ ต์” ณ ภัตตาคาร เรื อสาราญนาท่านล่องทะเลบอลติ ก ชมวิ ว
ทิวทัศน์อนั สวยงามของหมูเ่ กาะ แก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมื องหลวงมหาเสน่หแ์ ห่ง
สแกนดิเนเวีย กรุ งสต็อกโฮล์ม-กรุ งเฮลซิงกิ พักค้างคื นบนเรื อสาราญ
วันที่เจ็ด เฮลซิงกิ -มหาวิหาร Uspensy-จัตุรสั รัฐสภา-อนุสาวรียซ์ ิเบลิอุซ-โรวาเนี ยมิ
(ฟิ นแลนด์)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรื อสาราญ
09.45 น. เรื อสาราญเทียบท่าที่กรุงเฮลซิ งกิ นครหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะแล้วเดินทางสู ต่ วั
เมื องชมตลาดนัดริมทะเล ที่มีช่ ื อเสียงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมื องที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่ง
ขายปลานานาชนิ ด อาหาร ผลไม้และดอกไม้แล้ว ยังเป็ นที่ตงั้ สถานที่สาคัญ อาทิ ทาเนี ยบประธานาธิ บดี ศาลากลาง
และโบสถ์ อิ สระให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย นาเข้าชมRock Church โบสถ์ซ่ ึ งออกแบบโดยสองพี่
น้องตัวโมและติ โม ในปี ค.ศ. 1969 เป็ นโบสถ์แบบรู เธอรันที่สร้างอยูภ่ ายในหิ นขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย
พร้อมระบบเสี ยงที่ดี ต่อจากนั้นชมมหาวิ หาร Uspensy ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ธอดอกซ์ท่ ีงดงามด้วยลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมจัตุรสั รัฐสภา ซึ่ งเป็ นที่ตงั้ ของอนุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์
และมหาวิ หารใหญ่นิกายรู เธอรัน นอกจากนั้นยังมี อนุ สาวรี ยซ์ ิ เบลิ อุซ (Sibelius) คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผูแ้ ต่งเพลง
ฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นชมเมื องหรื อช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัย
16.45 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองโรวาเนี ยมิ โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 535
17.40 น. ถึงสนามบินเมืองโรวาเนี ยมิ ซึ่งตัง้ อยูเ่ หนื อเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ SCANDIC ROVANIEMI HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่แปด โรวาเนี ยมิ-หมู่บา้ นซานตาคลอส-อิวาโร่
(ฟิ นแลนด์)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาคณะเข้าสู ห่ มู่บา้ นซานตาครอส ที่มีประวัติความเป็ นมายาวมา
ตัง้ แต่ปีค.ศ. 1925 ตัง้ อยูบ่ นเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล จากความเชื่ อที่วา่ ลุงซานต้า หนวดขาวผูเ้ ป็ นอมตะ และมีเอลฟ์ ซึ่งมี
ตานานในแถบสแกนดิ เนเวียเป็ นผู ช้ ว่ ย จะทาหน้าที่ส่งของขวัญ ในวันคริ สต์มาสให้กบั เด็ กและพู ด คุ ยกับเด็ กๆ, รับ
จดหมายของเด็กๆจากทัว่ โลก ภายในหมูบ่ า้ นมีท่ ีทาการไปรษณี ย ์ สาหรับท่านที่ตอ้ งการส่งของขวัญไปยังคนที่ทา่ นรัก ,
ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรู ปกับคุณลุงซานต้าไว้เป็ นที่ระลึก

กลางวัน

คา่
วันที่เก้า
เช้า

กลางวัน
คา่

วันที่สิบ
เช้า

กลางวัน

คา่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่เมืองอิวาโล (IVALO) เป็ นที่รูจ้ กั กันในหมูช่ าวประมงว่ามี
แหล่งแม่น้าที่มีปลาแซลมอนดีท่ ีสุดในโลกแห่งหนึ่ ง ชมความงามของทะเลสาบอินารี แหล่งน้าจื ดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ น
ที่อยูอ่ าศัยของชาวแลปป์ แวะซื้ อของที่ระลึกงานฝีมือของชาวแลปป์ นาท่านข้ามผ่านสูเ่ ขตแดนของประเทศฟิ นแลนด์
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ภัต ตาคาร น าท่านเข้า สู ่ท่ ี พัก ณ HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรื อระดับ
เดียวกัน
ทะลเสาบอินารี-ฮอนนิ่ งสว็ อก-ศุนย์นิทรรศการนอร์ธเคป-อ่าวฮูรน์ วีคา
(ฟิ นแลนด์-นอร์เวย์)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านขึ้นสูด่ ินแดนตอนเหนื อของประเทศฟิ นแลนด์ ผ่านทะเลสาบ
อินารี แหล่งน้าจื ดขนาดใหญ่กบั เกาะแก่งมากมาย บริ เวณแถบนี้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวแลปป์ (Sami) นาคณะข้าม
พรมแดนสูป่ ระเทศนอร์เวย์ท่ ี เมืองคาราสจอด
บริ การอาหารกลางวันณ ภัตตาคารลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสูน่ อร์ธเคปที่ เมื องฮอนนิ่ งสว็อก ที่ตงั้ อยูบ่ นดินแดนเหนื อ
สุดที่มีประชากรอาศัยอยูบ่ นเขตยุโรปเหนื อนาท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งขัว้ โลกเหนื อใน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เดินทางสูท่ ่ ีตงั้ ของศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป ซึ่ งตัง้ อยูบ่ นปลายแหลมนอร์ธเคป
นาท่านไปชมอ่าวฮูรน์ วีคา (Hornvika Bay) เรื อพระที่น่งั ทอดสมอเมื่ อ 100 ปี กอ่ นที่จะเสด็จพระราชดาเนิ นสูแ่ หลม
เหนื อ เข้า สู ่อ าคารชมภาพถ่ายเกี่ ยวกับการประพาสของรัช กาลที่ 5 เมื่ อปี พ.ศ. 2450 ซึ่ งพระองค์ได้จ ารึ กพระ
ปรมาภิไธยบนก้อนหิ นขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบนั ได้จดั แสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรี ชาสามารถภายใน
พิพิธภัณฑ์สยาม ที่จดั สร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเรื่ องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยง
คื นในห้อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริ งด้านนอก แล้วรับมอบประกาศนี ยบัตรสาหรับผู ม้ าเยื อน
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสูท่ ่ ีพกั ณ SCANDIC HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
แฮมเมอร์เฟส-เสาหินเมอริเดียน-อาร์ติโก้บาร์-อิวาโล
(ฟิ นแลนด์)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาคณะสู ่เมื องแฮมเมอร์เฟส เป็ นเมื องที่มีประชากรอยู ่
ประมาณ 9,500 คน เป็ นเมื องท่าและเป็ นเมื องอุตสาหกรรมที่ทนั สมัยและตัง้ อยูเ่ หนื อเส้นอาร์คติ คเซอเคิลผ่านชมวิ ว
ทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม บางครั้งสามารถพบเห็ นกวางเรนเดียร์ ได้ตลอดสองข้างทาง นาคณะถ่ายรู ปกับ เสาหิน
เมอริเดียน สร้างขึ้นสมัยกษัตริ ยอ์ อสก้าที่ 2 ค.ศ.1894 เป็ นสัญลักษณ์ของการวัดเส้นรอบวงของโลกของโครงการ
วิทยาศาสตร์นานาชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.2005
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมอาร์ติโก้บาร์น้ าแข็ ง ที่แกะสลักจากน้าแข็งขัว้ โลกทัง้ โต๊ะ, เก้าอี้
หรื อแม้แต่แก้วเครื่ องดื่ มเอง สาหรับประสบการณ์ดีๆในการเยื อนขัว้ โลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองอิวาโล ผ่านชม
วิ วทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เต็ มไปด้วยฟยอร์ดกระจายตัวอยูโ่ ดยทัว่ ไป สามารถพบเห็ นกวางเรนเดียร์ตลอดสอง
ข้างทาง
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณ HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สิบเอ็ด
เช้า
12.45 น.
15.05 น.
17.30 น.

อิวาโร่- เฮลซิงกิ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นา ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
บินลัดฟ้า สู เ่ มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 637 สายการบินฟิ นน์แอร์
เดินทางถึงเมื องเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AY 141 สายการบินฟิ นน์แอร์
(รับประทานอาหารบนเครื่ องพร้อมเครื่ องดื่ ม)
วันที่สิบสอง กรุงเทพฯ
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

(ฟิ นแลนด์)

(ไทย)

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

25 ก.ค. – 5 ส.ค.

ราคา

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

132,900 126,900 30,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม
ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินฟิ นแอร์
***ข้อกาหนดสายการบิน***
ผูโ้ ดยสารสามารถโหลดกระเป๋ าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่านั้น และน้าหนักกระเป๋ าต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าถื อติดตัว
ขึ้นเครื่ อง [Carry-on Baggage] น้าหนักกระเป๋ าต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ กลุม่ เชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
โรงแรม ที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน) และคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน
้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 11 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1)
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
2)
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณี ท่ ีเกิด เหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึ งถึงผลประโยชน์ และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3)
เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคื น ใน
กรณี ท่ ีทา่ นปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4)
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมื อง ฯลฯ

** หมายเหตุ **

การจองคิวยื่นวีซ่าเชงเก้น(นอร์เวย์) หลังจากที่เลือกวันยื่นวีซ่าในเวปไซต์ของทางสถานทูตแล้ว
จะต้องชาระค่าวีซ่าทันที(ซึ่งรวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว) กรณี ที่ทางบริษทั ได้ทาการจองคิวยื่นวีซ่าและแจ้งให้
ผูเ้ ดินทางรับทราบแล้ว ถ้าผูเ้ ดินทางเกิดการเปลี่ยนแปลงคิวยื่นในภายหลัง ทางผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าวีซ่าในครัง้ ถัดไปด้วยตัวเอง
เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าเชงเก้น
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน กลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน และเหมื อนกันทัง้ 2 รู ป)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส
4. ใบรับรองการทางาน (อัพเดทไม่เกิน 1 เดื อน) จากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่งและ
อัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง(DBD) ที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (ขอเป็ นแบบภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6
หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่
เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่ อ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริงและภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
9. กรณี ท่ ีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถูกต้อง
10. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

11. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
12. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เริ่มต้นฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

