
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก เช็คอนิ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
22.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
วนัทีส่อง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปป้ันนางเงือกน้อย • น า้พเุกฟิออน • พระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก •            

ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือส าราญ DFDS  (-/กลางวนั/เยน็) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกนโดยเท่ียวบินท่ี 

TG950 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 50 นาท ี** 
07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี 

จากนั้น น าท่านชม รูปป้ันนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นของขวญัแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้
ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต ์เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก 



 

จึงวา่จา้งศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาป้ันรูปเงือกนอ้ยน้ี โดยน าแบบใบหนา้มาจากนกัเตน้บลัเลต์
ช่ือ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเองและท่ีน่ีไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์
ท่ีส าคญัของเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่น่ีเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมา

เทีย่ว เพือ่เกบ็ภาพคู่กบัรูปป้ัน The Little Mermaid และถ้าเรามาถงึโคเปนเฮเกนทัง้ทกีห้็ามพลาดเลยนะคะ 

น า้พุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปป้ันของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนท่ีก าลงัลากจูงววักระทิง 4 ตวั ท่ีมีความ
เช่ือวา่ เทพีนอร์ดิกเกฟิออนท าการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนัน่เอง ชม พระราชวังอามาเลียนบอร์ก 
(AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมน ้ าทางเหนือของตวั
เมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างข้ึนเม่ือกลางศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศโ์อลเด
นบวร์ก และใช้เป็นท่ีพ  านกัของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว ภายในจดัแสดงส่ิงของล ้าค่าต่างต่างมากมาย อาทิ เช่น 
เคร่ืองเพชรมหามงกุฎ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝ่ังตะวนัออกของตวัเมือง ตาม

ประวติัไดก้ล่าวไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการ

ขนยา้ยสินคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณิชยส์ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวนัอากาศดีๆ ถือเป็นศูนยร์วม

ของนกัท่องเท่ียว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ILLUM ROOFTOP ชั้นบนสุดของหา้ง ILLUM ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศแสน

โรแมนติดของเมืองโคเปเฮเกน ***ในกรณีทีร้่านปิดทางเราจะจดัร้านให้ในเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้น ให้ท่านไดอ้ิสระชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในโลก ร้านบนถนนช้อปป้ิงสาย

หลกัของเมืองนั้นเต็มไปดว้ยแบรนด์ดงัท่ีเราคุน้เคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ท่ีไม่วา่

ใครจะเขา้มาแลว้ก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตวัเองไม่ให้เดินเขา้ไปซ ้ าได ้แต่ท่ีน่าสนใจมากกวา่คือร้านของ

แบรนดดี์ไซเนอร์ทอ้งถ่ินช่ือดงั อยา่ง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณน้ีเช่นกนั 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อท าการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับคา้ง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร 

สปา การแสดงโชว ์และอ่ืนๆ 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดและอ่ืนๆอกีมากมาย 

ทีพ่กั  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่  

 

 

 

 

  

 



 

วนัทีส่าม เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมืองเบอร์เกน   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์

เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงท่ีเป็น

ปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เดินทางจากเมืองกอล ไปยงัเมืองฟลอม Flam น าท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวย ์มีความ

ยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผน่ดิน โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของ

ธารน ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ระหวา่งทางล่องเรือนั้นเราจะไดพ้บกบัหมู่บา้นเล็กๆ หลายหมู่บา้น ดา้นขา้งมีภูเขา 

จะมีน ้าตกเล็กๆท่ีไหลมาจากหนา้ผาใหเ้ราเห็นเร่ือยๆ โดยเรือจะเร่ิมออกจากเมืองกู๊ดวาเกน้ไปถึงยงัท่าท่ีเมืองฟลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen น้ันถือว่าเป็นทริปที่ห้ามพลาด 

เพราะเป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดทีส่วยมากๆ ถ้าใครทีช่อบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือน้ีถอืว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง เป็นเมืองท่าโบราณ 

เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของนอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของอาคารต่างๆ ท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ไว้

เป็นอยา่งดีตั้งเเต่สมยัศตวรรษท่ี 18 โดยไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมืองเเห่งเจด็ขนุเขาของนอร์เวย ์ 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  SCANDIC BERGEN CITY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  สถานีรถราง Fløibanen • เบอร์เกน  • นั่งรถไฟสายโรแมนตกิ •  เมืองเกลโล  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื่อข้ึนไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองเบอร์

เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดท่ีสวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชมเมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) เมืองน้ีมีประวติัยอ้นหลงัไปถึงศตวรรษท่ี 11 มีท่าเรือโบราณเป็นแหล่ง

โบราณสถานระดบัสากลท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์ว ้เน่ืองจากเป็นท่าเรือคา้ขายท่ีส าคญัมานานหลายศตวรรษ สันนิบาต

ฮนัเซียติกได้เขา้มาถือครองพื้นท่ีบริเวณน้ีตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ถึง 16 และเรายงัคงมองเห็นร่องรอยต่างๆ ได้ใน

ปัจจุบนั มีบา้นไมสี้สันสวยงามตั้งอยูเ่รียงราย นบัเป็นจุดยอดนิยมแห่งหน่ึงในเบอร์เกน  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  น าท่านน่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หน่ึงในเส้นทางรถไฟสายสวยงาม

และมีความสูงชันท่ีสุดในโลก รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็น

ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิ

ทศัน์งดงามสุดสายตา ท่ีคุณจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งปก

คลุมเหนือพื้นดิน เส้นทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น ้า และจอดใหท้่านไดถ่้ายภาพ

กับ น ้ าตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยู่

มากมาย สุดปลายทางท่ีมีร์ดาล 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  เดินทางไปยงัเมืองเกลโล (GEILO) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  HIGHLAND LODGE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล • ลานกระโดดสกี • ถนนคนเดินคาร์ล

โจฮัน  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงท่ีสุดในโลกส าหรับชาวต่างชาติ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยาน Frogner เป็นสวน
ประติมากรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลกัหินและรูปหล่อส าริดจ านวนมากกว่า 200 
ช้ินงาน ท่ีน่าท่ึงคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความ
ทุ่มเทของตวัศิลปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปกบั โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE OSLO) แลนด์มาร์คส าคญั เป็นศูนยว์ฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในนอร์เวย ์เป็นท่ีตั้งของคณะอุปรากรและบลัเล่ตร์ะดบัชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตท่ีสร้างจากกระจกและหินอ่อน



 

ขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อแปลกดุดตาไม่เหมือนกบัท่ีอ่ืนในโลก ออกแบบใหดู้เหมือนธารน ้าแขง็ยกัษ์โผล่

ข้ึนมาจากน ้า และมีสะพานท่ีลาดเอียงสีขาวโพลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปกบั ลานกระโดดสกี (Ski Jumping Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ท่ี

สามารถบรรจุผูช้มได้ถึง 30,000 คนเลย และยงัได้รับรองมาตรฐานจาก สหพนัธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพื่อใช้เป็น

สถานท่ีจดัการแข่งขนัสกีในช่วงเทศกาล ซ่ึงลานกระโดดสกีแห่งน้ีถูกใช้ในการแข่งขนั สกี (Holmenkollen Ski 

Festival) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของสถานท่ีท่ีใช้แข่งขนัสกีระดบัโลก (FIS 

Ski Jumping World Cup) 

อิสระชอปป้ิง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน (KARL JOHAN STREET) แหล่งช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

นอร์เวย ์ตั้งอยูก่ลางกรุงออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญัท่ีน่าซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขน

สัตว์ น ้ ามนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ 

เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ สินคา้และ ของท่ีระลึกต่างๆ ราคาค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก นอร์เวยเ์ป็นอีกหน่ึงประเทศ

ท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลดราคาสินคา้ปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์และ

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคมซ่ึงจะลด 50-70 เปอร์เซ็นตเ์ลยทีเดียว 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั  QUALITY HOTEL EXPO หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Artico Ice Bar • ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดินทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอร์วเีจียนแอร์ไลน์ (DY) เท่ียวบินท่ี DY320  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง** 

12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอลัตา้  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

จากอลัตา้เดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง เป็นเมืองท่ีอยูท่าง

ทิศเหนือท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์จดัตั้งเป็นเมืองข้ึนเม่ือปี 2539 มีพื้นท่ี 1.07 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 

2,415 คน 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

ใหท้่านไดแ้วะพกัท่ีร้าน Artico Ice Bar นัง่จิบเคร่ืองด่ืมในร้านบาร์น ้าแขง็ท่ีอยูเ่หนือท่ีสุดของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัการส ารวจระบบ

นิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคปซ่ึงเป็นจุดหมายส าหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมีช่ือเสียงเล่ือ งลือในด้าน

ทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

คนไทยกลุ่มแรกที่ได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

5 และคณะ เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี 2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหวา่งท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จฯ ดว้ยเรือพระท่ี

นัง่ไปยงัแหลมเหนือหรือ North Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์เวย ์ในคืนวนัท่ี 10 กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์



 

ไกลบา้นไดร้ะบุหลกัฐานดงักล่าวไวว้า่ “ท่ีซ่ึงไดถ่้ายรูปพระอาทิตยเ์วลาสองยามน้ีเรียกวา่ต าบลเกาะดารเออ ละติจูด 

69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวนัออก รู้สึกปล้ืมใจเตม็ที คลา้ยกบัเห็นสุริยปุราคา น่าประโคมแล

แจกเงิน” โดยพระองคไ์ดท้รงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไวเ้ป็นท่ีระลึกบนกอ้นหินดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากที่ท่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Certificate ที่มีช่ือของท่าน และดื่มด ่าฉลองกับแชมเปญและ

เมนูไข่ปลาคาเวียร์ด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากบัการเดินทางมาเยอืนจุดชมพระอาทติย์เทีย่งคืนแห่งน้ี  

ทีพ่กั  SCANDIC HONNINGSVAAG HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็ จบัปูจกัรพรรด ิ•  พพิธิภัณฑ์ SIIDA • เมือง SAARISELKA  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 

จากน้ัน สุดพเิศษ น าท่านไปจับปูจักรพรรดิ หรือ คิงแครบ เป็นวงศปู์ชนิดหน่ึง มกัพบในเขตน ้ าเยน็ เน่ืองจากมีขนาดตวัท่ี

ใหญ่และเน้ือมาก ประกอบกบัมีรสชาติดี ท าใหผู้ค้นนิยมรับประทาน จึงมีราคาค่อนขา้งสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากกจิกรรมจับปูยกัษ์ท่านจะได้ชิมรสชาดของปูยกัษ์โดยชาวท้องถิ่นจะปรุงน าไปต้มให้ท่านได้รับประทานกัน

แบบสดสดเลยทเีดียว  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยงเมนูขาปูยกัษ์ 

จากนั้ นเดินทางไปย ัง  Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้ งอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นท่ีตั้ งของ

พิพิธภณัฑ์Sámiและศูนยธ์รรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมSámiและ

ธรรมชาติของ Northern Lapland  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

จากนั้นเดินทางไปยงัเมือง SAARISELKA ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 

ทีพ่กั  HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด โรวาเนียม ิ• หมู่บ้านซานต้าครอส • ถ่ายรูปกบัเส้น Arctic • เมืองเฮลซิงก ิ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง นั้นเป็นเมืองท่ีอยู่

ทางตอนเหนือของฟินเเลนด ์ในเขตแลปแลนด ์เเละเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในระดบัต านานท่ีเด็กๆ ทัว่โลกต่างรับรู้

กนัเป็นอยา่งดี เพราะท่ีน่ีนบัวา่เป็นบา้นของซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจวา่ท่ีน่ีจะเป็นอีกเมืองท่ีน่ามาท่องเท่ียว

เป็นอยา่งมากเลยทีเดียว 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารทีห่มู่บ้านซานต้า 

จากน้ัน ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น Arctic 
ภายในหมู่บา้นมีพิพิธภณัฑข์องเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ท่ีพกั ร้านขายของท่ีระลึก ปัจจุบนั หมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก สามารถมาเจอคุณลุงซานตา้ตวัเป็นๆ ไดต้ลอดปีและเมืองน้ีตั้งอยู่
บริเวณเส้น Arctic พอดิบพอดี ซ่ึงเหนือเส้นน้ีข้ึนไปก็จะนบัเป็นเข 9 ขั้วโลกเหนือแลว้ ฉะนั้นกิจกรรมยอดนิยมของ



 

คนท่ีมาเมืองน้ีก็คือการถ่ายรูปกับเส้น Arctic น่ีเอง โดนเขาจะมีสัญลกัษณ์แสดงชดัเจน ทั้งเสาและเส้นแบ่งเขต 
ท่านจะได้รับใบประกาศทีแ่สดงว่าคร้ังหน่ึงเราเคยได้ข้ามเขต Arctic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้ามพลาดท่ีจะถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้าเจ้าของหมู่บ้านแห่งนีค่้ะ และยังมีท่ีท าการไปรษณีย์ ส าหรับส่ง

ของขวัญและจดหมาย แถมได้ติดแสตมป์ท่ีประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนส าคัญของ

คุณด้วย 

18.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) เท่ียวบินท่ี AY536  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง** 

19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวนัตา (HEL) 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 

ทีพ่กั  ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่ก้า  โบสถ์เทมเปลโิอคโิอ • จตุัรัสเซเนท • พพิธิภัณฑ์เมืองเฮลซิงก ิ• ตลาดปลาเฮลซิงก ิ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 



 

โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เป็นโบสถ์ท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าท่ีอ่ืน โดยแต่ เดิม

พื้นท่ีของโบสถ์น้ีเป็นเนินเขา และผูอ้อกแบบไดใ้ชว้ิธีสร้างโบสถ์ท่ีน่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้าง 

โบสถ์ในนั้น โบสถ์ท่ีได้ข้ึนช่ือว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเช่ือว่าเม่ือใครก็ตามจุดเทียน อธิฐานเร่ือง

เก่ียวกบัความรักในโบสถ์น้ีแลว้จะสมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเช่ือเร่ืองน้ี เน่ืองจากโบสถ์น้ีสร้าง

ข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2511 และเสร็จเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป และนัน่คือสาเหตุท่ีหนุ่มสาวชาว

เฮลซิงกินิยมเลือกมาจดังานแต่งงานกนัท่ีโบสถแ์ห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจรอบๆ จตุัรัสขนาดใหญ่แห่งน้ี ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางวฒันธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองน้ี จตุัรัสขนาดใหญ่เป็นการอุทิศให้กับการ

ออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกสมยัศตวรรษท่ี 19 ดา้นหน้าโบสถ์มีรูปป้ันพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ท่ีบริเวณนั้น 

หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงก ิหนา้อาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวนัออกเฉียงใตข้อง

จตุัรัสคือบา้นของเซเดร์โฮล์ม ซ่ึงเป็นอาคารหินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเฮลซิงกิท่ีอยูติ่ดกนั 

เพื่อชมนิทรรศการน่าสนใจท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของวถีิชีวติของทอ้งถ่ิน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจกัรแหล่ง

อาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยคือปลาแซลมอนท่ีมีความสดมาก หรือจะเป็นแบบรมควนัก็มี ใหเ้ลือก

หลายอยา่ง 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ SILJA LINE เพื่อท าการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับคา้ง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ

มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอ่ืนๆ 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดเคร่ืองด่ืมเช่นเบียร์ไวน์และอ่ืนๆอกีมากมาย 

ทีพ่กั  DFDS Scandinavian Seaways ห้องมีหน้าต่างเตียงคู่  



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสิ่บ กรุงสตอ็กโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • แกมล่าสแตน • ถ่ายรูปกบัพระราชวงัหลวง • มงกฎุสีทอง 

บนสะพาน Skeppsholmen Bridge • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮล์ม  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาวา่การเมืองสตอกโฮล์ม ใชเ้วลาสร้าง

ถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุง

หลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียง

รับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

อิสระชอปป้ิงย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าท่ีอยูม่าตั้งแต่ศตวรรษท่ี 

13 เป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีผูม้าเยือน Stockholm ก็มกัจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ท่ีน่ีมีมา

ตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนท่ีเก่าแก่และล ้ าค่าทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุดในเมืองเลยทีเดียว

ผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั แวะถ่ายรูปกับพระราชวงัหลวง Royal Palace  บริเวณ

แถบพระราชวงั มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร ร้านของขายท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุง

สตอกโฮล์ม โดยเช่ือมต่อจาก Blasieholmen มายงัเกาะ Skeppsholmen ตวัสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร และ



 

กวา้ง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมกัจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพเป็นท่ี

ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะใตดิ้นท่ี

ใหญ่ และยาวท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบนัมีจ านวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใตดิ้น 47 สถานี 

และยกระดบั 53 สถานี มีจ  านวน 10 เส้นทาง จดัเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีน ้ าเงิน แดง และเขียว มี

ระยะทางยาวกวา่ 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซ่ึงแต่ละสถานี จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งดว้ยสีสัน

สดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้งน่าต่ืนตาต่ืนใจ ถูกสร้างสรรคโ์ดยศิลปินกวา่ 150 คน 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 

ทีพ่กั  CLARION HOTEL STOCKHOLM หรือเทียบเท่า 

วนัทีสิ่บเอด็ พพิธิภัณฑ์เรือวาซา • ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลนัดา  (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือ

ไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นตแ์ละตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยช้ิน เรือ Vasa เป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะ

ท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เรือล าน้ีถูกจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ

แสดงเรือล าน้ีในเมืองสตอกโฮลม์ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซาซ่ึงคุณสามารถรับชมได ้16 ภาษา  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ท่าอากาศยานสตอกโฮลม์-อาร์ลนัดา 

14.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เทีย่วบินที ่TG 961 

วนัทีสิ่บสอง สนามบินสุวรรณภูม ิ• กรุงเทพ 

05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

 
 
 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทติย์เทีย่งคืน 12 วนั 9 คืน 
เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวเีดน โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 

ปี(มเีตยีง) 
เดก็อายุต า่กว่า 2 

ปี (ไม่มีเตียง) พกัเดีย่ว 

17 ก.ค. 62 28 ก.ค. 62 TG950/TG961 149,900 145,900 40,000 30,000 

07 ส.ค. 62 18 ส.ค. 62 TG950/TG961 139,900 135,900 40,000 30,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 
ช้ันธุรกจิ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิม่เงนิจากราคาเดมิ ***กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณลูีกค้ามตีัว๋แล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 25,000 

ในกรณทีีลู่กค้ามวีซ่ีาแล้วหักออก  3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai 

Airway(TG)  

✓ ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 

✓ ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทย 
✓ ทปิส าหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 



 

✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ 
,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 100 บาท รวมทั้งทริป  12 วนั  1,200 บาท/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 50,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 

4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทาง 
ได้ตามความเป็นจริง 



 

5.กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่ 
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
6.ในการจองทวัร์ควรเผ่ือเวลาจองทวัร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวนัเดินทางทีร่ะบุไว้ เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณทีี่ท่าน
ท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ัง 
7.หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอย่ืนวซ่ีา ประเทศนอร์เวย์
ส่งกลบัมา เพ่ือกรอกข้อมูลขอคิวในการย่ืนวซ่ีา ประเทศ นอร์เวย์ 
8.กรณีท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพจิารณาวซ่ีาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซ่ึง
เป็นการพจิารณาจากสถานฑูต ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
9.กรณีท่านไม่ได้รับการพจิารณาวซ่ีาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมทีพ่กั 
❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน า

ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม  
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Double

อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็น Traditional ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ

เฉพาะในฤดูร้อนเท่าน้ัน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 



 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  



 

➢ กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศนอร์เวย์) 

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุไม่เกนิ 6 เดือน และมหีน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถ้ามหีนังสือเดนิทางเล่มเก่า ทีเ่คยได้รับวซ่ีาจากประเทศ

ในกลุ่มเชงเก้น หรือวซ่ีาประเทศ อ่ืนๆ ให้ท่านแนบมาด้วย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลงัสีขาวอายุไม่เกนิ 6 เดือน  ห้ามถ่ายด้วยตวัเอง   

รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข้าง  ห้ามสวมแว่น

หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ โดยสถานทูตจะมี

การเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมวีซ่ีา

ที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเส้ือผ้าที่ไม่ซ ้ากบัชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเร่ืองรูป

ถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตวัใหม่ในการย่ืนวซ่ีา 

3. ส าเนาบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดบ้านเลขทีม่าด้วย) 

5. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ,เปลีย่นนามสกลุ 

6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูตบิัตร(เดก็ทีม่อีายุต า่กว่า 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 

• กรณีผู้เดนิทางเป็นเจ้าของกจิการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่รีายช่ือผู้ประกอบกจิการ  (คดัลอกไว้ไม่เกนิ 1 เดือนนับจาก
วนัทีย่ื่นวซ่ีา)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  



 

• กรณีผู้เดนิทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ทีม่ช่ืีอผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403) 

• กรณีผู้เดนิทางเป็นพนักงานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกลุ เลขทีพ่าสปอร์ต ตาม
พาสปอร์ต ต าแหน่ง เงนิเดือน  ระยะเวลาว่าจ้าง  วนัทีไ่ด้รับอนุมตัใิห้ลา  (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ต้องระบุช่ือ
สถานทูตในการย่ืน ) 

• กรณีทีเ่ป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานทีสั่งกดั(มอีายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา) 

• กรณีราชการทีเ่กษียณอายุ  ต้องแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ 

• กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมหีนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ และระบุช้ันปีทีศึ่กษา เป็นภาษาองักฤษ(มอีายุ
ไม่เกนิ 1 เดือนนบัจากวนัทีย่ื่นวซ่ีา) 

• อาชีพอสิระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายได้ของตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 
** ในกรณีที ่เดก็อายุต า่กว่า 20  ปี ** 

กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์:เดนิทางต้องย่ืนเอกสารเพิม่เตมิ ดงันี ้

• เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ เท่านั้น
และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

• เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดนิทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

• เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดนิทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

• ในกรณีทีบ่ิดามารดา ได้แยกทางกนันั้น จ าเป็นที ่บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรทีถู่กต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม 

แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อ านาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา กใ็ช้แทนกนัได้ พร้อม 

แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูตบิัตร ของผู้เยาว์ เพ่ือใช้ในการเช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 

 

8. หลกัฐานทางการเงนิ   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตวัย้อนหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะต้องเป็นบัญชีเดยีวกนัเท่านั้น 
ดงันี ้

● จดหมายรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ทีอ่อกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุสถานทูต) โดยต้อง

เป็นฉบับจริงและระบุจ านวนเงนิม ีซ่ึงจะต้องออกจดหมายมาไม่เกนิ  30   วันนับจากวันที่จะย่ืนวซ่ีา พร้อมทั้งส าเนา BOOK BANK ย้อนหลงั 

6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบันที่ย่ืนวีซ่า (ต้องมีการเข้าออกของเงิน

สม า่เสมอ ห้าม!!! ท าการโอนเงนิเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการย่ืนวซ่ีาเดด็ขาด!) 



 

● กรณีเงนิฝากประจ า ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุว่า

ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับ

จากวนัทีไ่ด้ควิย่ืนวซ่ีา และ ให้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากประจ าย้อนหลงัมาด้วย 

(สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 ในกรณีทีม่ผู้ีรับรองค่าใช้จ่าย ต้องมเีอกสารเพิม่เตมิ ดงันี ้

● จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผู้เดนิทางกบัผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบียนสมรส 

        -  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได้ 

- เพ่ือนและสามภีรรยาทีไ่ม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มบุีตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้ 

- ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้ 

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน (ไม่เกิน 30 วัน นับ

จากวนัทีย่ื่นวซ่ีา)และหนังสือรับรองเงนิฝากทีอ่อกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต้องระบุช่ือผู้เดนิทาง ทีต้่องการจะรับรองค่าใช้จ่าย 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงทีต้่องน าติดตัวมาในวนัทีต้่องสแกนลายนิว้มือ  
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลีย่นช่ือ เปลีย่นนามสกุล /สูติบัตร (กรณอีายุต ่ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกบับัญชีในการขอย่ืนวซ่ีา 

• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

• ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 



 

 

แผนที่ของตกึ TRENDY OFFICE BUILDDING (ศูนย์ย่ืน VISA นอร์เวย์ ) 

การเดนิทางที่สะดวก =  สถานี  BTS  นานา , MRT  สุขุมวทิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศนอร์เวย์  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกลุ (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE  

ศาสนา/RELIGION  ...........................................................................................................................................................................................................................         

ท่ีอยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหสัไปรณีย ์.............................................. 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * ....................................................................................................... 

ประวตัคิรอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สญัชาติ........................................ 

สถานท่ีเกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

มบุีตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

มพีี ่หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 



 

2. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................... 

3. . ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................. 

ประวตักิารศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานท่ีจบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวตักิารท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ลกัษณะงานท่ีท า ............................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ท่ีอยู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต  าบล/แขวง...........................................                 

อ าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั .........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ ............................................................................................................................. 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ........................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทบั ตม. ใน PASS PORT ทีไ่ด้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎเิสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎเิสธ  ........................................................................................................................................... 

 ช่ือ/นามสกลุ ผุ้ตดิต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 



 

ท่ีอยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง..........................................                    

อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์..................................................... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL : ....................................................................................................... 

 

 


