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  Dream Destinations Tour 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเกน้      (ไทย-ฟินแลนด-์เดนมารก์) 
06.00น. พรอ้มกนั ณ สูส่นามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S  สายการบินฟินน์แอร ์เจา้หนา้ท่ีให ้

การตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 
08.55 น.  ออกเดินทางฃสูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเที่ ยวบินท่ี  AY 142 สายการบินฟินน์แอร ์ 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง  
17.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยเที่ ยวบินท่ี AY 959 สายการบินฟินน์แอร ์ 

18.25 น. เดินเทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ AC HOTEL BELLA SKY หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง ลิตเต้ินเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-ถนนสตรอยก-์ล่องเรือส าราญ DFDS                    (เดนมารก์) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นถา่ยรูปคูก่บัลิตเต้ิลเมอรเ์มด เงือกนอ้ยสญัลกัษณ์ของ

เมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศรา้รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนักเลา่นิทานระดบัโลก ฮนัส ์คริสเตียน แอน
เดอร์สนั โดยไดร้ับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซน่ เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น าทา่นถา่ยรูปบริเวณน ้าพุเกฟิ
ออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายที่ ร่วมสรา้งเกาะซีแลนดข้ึ์นมา  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ยา่นถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดใน
โลก ท่ีมีสินคา้ยี่ หอ้แบรนดเ์นม อาทิ หลุยสวิ์ตตอง ชาแนล และอีกมากมาย  เดินทางสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS 
(Scandinevian Seaway) ท่ีพรั่งพร้อมไปดว้ยรา้นขายของ, ร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางดว้ยเรือส าราญ DFDS Seaways สู่เมืองออสโล พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ   ภายในเรือส าราญ
ท่านจะไดพ้บกบับรรยากาศสุดหรูหรา นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีจะไดท้ าใหท้่านไดร้ับความ
เพลิดเพลินตลอดเวลาท่ีอยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิเชน่ ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี บาร์ ส าหรับ
ผูท่ี้มีใจรักการด่ืม รา้นสินคา้ปลอดภาษีซ่ึงทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไมต่อ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ท่ี
ทา่นจะไดพ้บเป็น สินคา้ท่ีปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เชน่ น ้าหอมยี่หอ้ดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, 
Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีรา้นขายเส้ือผา้แฟชั่นท่ีมีช่ือเสียงใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจ ส าหรับ
นอ้งๆ หนูๆ พลาดไมไ่ดส้ าหรับช็อคโกแลตท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

ค า่ บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรือส าราญและพกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 
วนัท่ีสาม ออสโล-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร-์The Oslo Opera House-เกโล่   (นอรเ์วย)์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ หลงัอาหารเชา้เรือแลน่ผา่นเขตออสโลฟยอร์ดท่ี

สวยงามและมีช่ือเสียง ทา่นไมค่วรพลาดกบัการบนัทึกภาพสวยบนดาดฟ้าเรือยามรับอรุณ  
09.45 น. เรือเขา้เทียบทา่ท่ีกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเสด็จ

ประพาสยุโรปเป็นครั้งท่ีสอง เพ่ือทรงรับการรักษาทางการแพทย ์และเพ่ือการส่งเสริมความสมัพนัธท์างการทูตกบักลุม่
ประเทศในยุโรปรวมทัง้ประเทศนอร์เวย ์ไดท้รงเสด็จเยี่ ยมพระมหากษัตริยโ์ฮคูน ท่ีกรุงคริสตตี์อาเนีย หรือกรุงออสโลใน
ปัจจุบนั น ามาดว้ยความปล้ืมปีติแกพ่สกนิกรเป็นลน้พน้ น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ จดัแสดงเก่ียวกบั
เรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบั
เคร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี  น าทา่นสู่อุทยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมแสดงถึงความ
เป็นอยูส่ภาพชีวิตและการด้ินรนตอ่สูข้องมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงักุสตาฟ-วิเกอแลนด ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูป The Oslo Opera House หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณ
ชายฝั่งของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล และการปรับผงัการจราจรของชายฝั่งดา้นตวัเมือง 
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ออสโล ใกลก้บัสถานีรถไฟใหญข่องเมืองถนนคาร์ลโจฮนัสเ์กท เร่ิมตน้จากสถานีรถไฟสูพ่ระบรมมหาราชวงั ท่ีประทบั
ของพระมหากษัตริยแ์หง่นอร์เวย ์ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง เดินเลน่ถา่ยรูปยา่นทา่เรือท่ี Anker Brygge 
ท่ีกลายเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหลง่รวมของภตัตาคารและบาร์ชัน้ดี น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) ตลอด
เสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผา่นหมู่บา้นชนบทสู่เมืองท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูเ่พียง 2,000 คน แตมี่ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมี
ความส าคญัในดา้นศูนยกี์ฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ GEILO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี กูด๊วาเกน้-ซองน์ฟยอรด์-ฟลอม-รถไฟสายโรแมนติก-มีรด์าล-เบอรเ์กน้            (นอรเ์วย)์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมือง เมืองกูด๊วาเกน้ และ ล่องเรือชมซองน์ฟ

ยอรด์ ท่ีสวยงาม มีความยาวและลึกเขา้มาในแผน่ดินท่ีสุดในนอร์เวย ์มีความยาวถึง 204 กม. โดยเป็นความมหศัจรรย์
ของธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของธารน ้าแข็งเม่ือหลายลา้นปีกอ่น ใหทุ้กทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพ
ชวนฝันของสายน ้าผา่นภูผาหินสูงตระหงา่น และยงัไดเ้ห็นสีสนัของกลุม่หมูบ่า้น ชุมชนเล็กๆท่ีสรา้งบา้นเรือนดว้ยไม ้
สนและทาสีแนวพาสเทล ของทัง้สองฝั่งของซองน์ฟยอร์ดจนถึง เมืองฟลอม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่น ข้ึนรถไฟขบวนพิเศษเสน้ทางสายโรแมนติก 
(FLAMSBANA) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตัง้ของสถานีรถไฟสายโรแมนติกท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา เสน้ทางรถไฟจะผา่น
อุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขา น ้าตกคียอสฟอสเซน่ ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงขนาดใหญ่และงดงามแหง่หน่ึง
ของนอร์เวย ์ทางคณะจะไดช่ื้นชมเสน้ทางท่ีเป็นธรรมชาติและทศันียภาพท่ีโรแมนติกตลอดจนถึงเมืองมีร์ดาล จากนั้น
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเบอรเ์กน้ โดยรถโคช้ เมืองใหญอ่นัดบัสองไดร้ับยกยอ่งวา่เป็นเมืองวฒันธรรม และเป็นเมือง
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงดา้นตะวนัตกสุดของแผน่ดินนอร์เวย ์น าทา่นชมเขตเมืองเกา่ของเบอร์เกน้ Fish Market มีอายุ
กวา่ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ SCANDIC BERGEN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีหา้ เบอรเ์กน้-ย่านบร๊ิกเกน้-สต็อกโฮลม์-พิพิธภณัฑเ์รือวาซา (นอรเ์วย-์สวีเดน) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมเมืองเบอรเ์กน้ ตวัเมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเกา่แก่

อายุกวา่ 1,000 ปี ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 คน ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ ย่านบร๊ิกเกน้ในเมืองเบอร์เกน้ เป็นทา่เรืออนัเกา่แกท่ี่มีความส าคญัตอ่อาณาจกัรการคา้
ขายในยุคสนันิบาตฮนัเซียติก อาคารอายุกวา่ 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟรอ้นท ์ซ่ึงเป็นตวัอยา่งการกอ่สรา้งท่ีโดดเดน่ 
และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนไดร้ับการบนัทึกภาพมากท่ีสุด และไดร้ับการจดทะเบียนเป็น
มรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก ้(Unesco) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเบอร์เกน้ เพ่ือเดินทางสูก่รุงสต็อก
โฮลม ์ประเทศสวีเดน  

11.20 น.  ออกเดินทางสูส่นามบินอารล์นัดา้ สต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยเที่ ยวบิน AY 804  
12.35 น.  ถึงสนามบินอารล์นัดา้ กรุงสต็อกโฮลม์ บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จากนั้นน าทา่นเดินทางสูต่วัเมือง

สต็อคโฮลม์ น าทา่นเท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดร้ับการขนานนามวา่ “ความงาม
บนผิวน ้า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุง
สต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตัง้แตค่รั้งศตวรรษท่ี 13 ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้น
ชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า ท าใหส้ต็อก
โฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก น าทา่นชมพิพิธภณัฑเ์รือวา
ซา ซ่ึงตัง้โชวเ์รือรบโบราณที่ กูข้ึ้นมาไดจ้ากท่ีจมอยูใ่ตท้ะเลถึง 333 ปี และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ เรือวาซานั้น สรา้งข้ึน
เมืองปี ค.ศ. 1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบที่ ใหญท่ี่สุดบรรทุกปืนใหญถึ่ง 64 กระบอก วนัแรกท่ีออกเดินทางได ้500 เมตร 
ก็จมลงใตท้ะเลลึก 35 เมตร เป็นเวลานานถึง 333 ปี 

ค า่ บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ ท่ีพ ัก ณ COURTYARD by MARRIOTT STOCKHOLM 
KUNGSHOLMEN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหก ซิต้ีฮอลล-์หอ้งโถงทองค า-SERGELS TORG-ล่องเรือส าราญ Silja Line               (สวีเดน) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเขา้ชมซิต้ีฮอลล ์หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 

12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคา
ดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 ในเดือน
ธนัวาคมชมหอ้งโถงทองค า  (Golden Hall) ท่ีประดบั
ดว้ยโมเสคทองค านับลา้นช้ินชมหอ้งจดัเล้ียง(Blue 
Hall) ในท่ีวนัท่ี 10 ธนัวาคม ของทุกปี จะมีพิธีมอบ
รางวลัโนเบล ณ ท่ีแหง่น้ี จากนั้นอิสระใหทุ้กทา่นไดช้อ้ป
ป้ิงยา่น SERGELS TORG ซ่ึงจะมีหา้งสรรพสินคา้ชัน้น า
ตัง้เรียงรายใกล ้ๆ กนั รวมทัง้รา้นสินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ
ทัง้หลาย ก็ตัง้อยูโ่ซนเดียวกนัทัง้หมด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นรถโคช้
รอรับคณะแลว้เดินทางสู่ทา่เรือส าราญซิลเลียไลน์ น าคณะสู่ท่าเรือส าราญสุดหรู Silja Line เรือส าราญแห่งทะเล
บอลติคอนัหรูหราและสงา่งามพรั่งพรอ้มไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภตัตาคาร, รา้นอาหาร, บาร์,  
ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์นัทนาการส าหรับครอบครัว, รา้นคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบั  
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  
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ค า่ บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคาร เรือส าราญน าทา่นลอ่งทะเลบอลติก   ชมวิว
ทิวทศัน์อนัสวยงามของหมูเ่กาะ แกง่หิน ทา่เรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่หแ์หง่
สแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮลม์-กรุงเฮลซิงกิ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 

 

 
วนัท่ีเจ็ด  เฮลซิงกิ-มหาวิหาร Uspensy-จตัุรสัรฐัสภา-โรวาเนียมิ                            (ฟินแลนด)์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  
09.45 น. เรือส าราญเทียบทา่ท่ีกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด ์รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะแลว้เดินทางสู่ตวั

เมืองชมตลาดนดัริมทะเล ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแกน่ักทอ่งเที่ ยว แหลง่
ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไมแ้ละดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตัง้สถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลาง
และโบสถ ์อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศัย น าคณะ
ถ่ายรูป มหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ี
งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมจตัุรสัรฐัสภา ซ่ึงเป็น
ท่ีตัง้ของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญนิ่กายรูเธอรัน 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะสูส่นามบินมืองเฮลซิงกิ 

16.20 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองโรวาเนียมิ โดยสายการบินฟินน์แอร์  
เที่ ยวบิน AY 535 

17.35 น.  ถึงสนามบินเมืองโรวาเนียมิ ซ่ึงตัง้อยูเ่หนือเสน้อาร์กติกเซอร์เคิล 
ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ SCANDIC ROVANIEMI HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีแปด โรวาเนียมิ-หมู่บา้นซานตาคลอส-อิวาโร่              (ฟินแลนด)์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าคณะเขา้สู ่

หมู่บา้นซานตาครอส ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1925 
ตัง้อยูบ่นเสน้อาร์คติกเซอร์เคิล จากความเช่ือท่ีวา่ลุงซานตา้ หนวดขาวผู ้
เป็นอมตะ และมีเอลฟ์ซ่ึงมีต านานในแถบสแกนดิเนเวียเป็นผูช้ว่ย จะท า
หน้าท่ีส่งของขวัญในวันคริสต์มาสให้กบัเด็กและพูดคุยกบัเด็กๆ, รับ
จดหมายของเด็กๆจากทั่วโลก ภายในหมูบ่า้นมีท่ีท าการไปรษณีย ์ส าหรับ
ท่านท่ีตอ้งการส่งของขวัญไปยังคนท่ีท่านรัก , ร้านขายของท่ีระลึก, 
ถา่ยรูปกบัคุณลุงซานตา้ไวเ้ป็นท่ีระลึก 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอิวาโล (IVALO) เป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูช่าวประมงวา่มี
แหลง่แมน่ ้าท่ีมีปลาแซลมอนดีท่ีสุดในโลกแหง่หน่ึง ชมความงามของทะเลสาบอินารี แหลง่น ้าจืดที่ มีขนาดใหญ ่ซ่ึงเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ แวะซ้ือของท่ีระลึกงานฝีมือของชาวแลปป์  

ค า่ บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพ ัก ณ HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดับ
เดียวกนั 

วนัท่ีเกา้ ทะลเสาบอินารี-คาราสจอด-ฮอนน่ิงสว็อก-ศุนยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป      (ฟินแลนด-์นอรเ์วย)์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นข้ึนสูดิ่นแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์ผา่นทะเลสาบ

อินารี แหลง่น ้าจืดขนาดใหญก่บัเกาะแกง่มากมาย บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ (Sami) น าคณะขา้ม
พรมแดนสูป่ระเทศนอร์เวยท่ี์ เมืองคาราสจอด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลสูน่อร์ธเคปที่ เมืองฮอนน่ิงสว็อก ท่ีตัง้อยูบ่นดินแดนเหนือ
สุดที่ มีประชากรอาศยัอยูบ่นเขตยุโรปเหนือน าทา่นสมัผสักบับรรยากาศแหง่ขัว้โลกเหนือใน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เดินทางสูท่ี่ตัง้ของศูนยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป ซ่ึงตัง้อยูบ่นปลายแหลมนอร์ธเคป 
เรือพระที่นั่งทอดสมอเม่ือ 100 ปีกอ่นท่ีจะเสด็จพระราชด าเนินสูแ่หลมเหนือ เป็น
จุดท่ีชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เขา้สู่อาคารชมภาพถ่าย
เก่ียวกบัการประพาสของรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2450 ซ่ึงพระองคไ์ดจ้ารึกพระ
ปรมาภิไธยบนกอ้นหินขนาดใหญ่ ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้หช้าวไทยไดมี้ความ
ภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภณัฑส์ยาม ท่ีจดัสร้างข้ึนเพ่ือเป็น
เกียรติแกป่ระเทศไทย รับฟงัและชมเร่ืองราวของปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน
ในหอ้ง Auditorium กอ่นท่ีจะไปชมปรากฏการณ์จริงดา้นนอก แลว้รับมอบ
ประกาศนียบตัรส าหรับผูม้าเยือน สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั ณ  
SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

(***การไดเ้ห็นปรากฏการณพ์ระอาทิตยเ์ท่ียงคืน ตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพทอ้งฟ้าและอากาศในขณะนัน้ของแต่ละวนัดว้ย) 
วนัท่ีสิบ อารติ์โกบ้าร-์อิวาโล                           (ฟินแลนด)์ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมอารติ์โกบ้ารน์ ้าแข็ง ท่ีแกะสลกัจากน ้าแข็งขัว้โลกทัง้โตะ๊

, เกา้อ้ี หรือแมแ้ตแ่กว้เคร่ืองด่ืมเอง ส าหรับประสบการณ์ดีๆในการเยือนขัว้โลก 
โดยจะมีใหช้มวิดีโอขัน้ตอนการสรา้งบาร์น ้าแข็งแห่งน้ี จากนั้นทางคณะจะได ้
ใส่เส้ือกนัหนาวแบบพิเศษของทางบาร์ เพ่ือเขา้ไปสมัผสับรรยากาศดา้นในของ
บาร์น ้าแข็ง พรอ้มชิมเคร่ืองด่ืมท่ีเสริฟ์มาในแกว้ท่ีท าจากน ้าแข็ง 2 ดร้ิงค/์ทา่น 
หรือถา่ยรูปตามมุมตา่งๆตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองอิวาโล ผา่นชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม 

เต็มไปดว้ยฟยอร์ดกระจายตวัอยูโ่ดยทั่วไป สามารถพบเห็นกวางเรนเดียร์ตลอด
สองขา้งทาง ชมความงามของทะเลสาบอินารี แหลง่น ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ ่ ซ่ึง
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ แวะซ้ือของท่ีระลึกงานฝีมือของชาวแลปป์ น า
ทา่นขา้มผา่นสูเ่ขตแดนของประเทศฟินแลนด ์

ค า่ บริการอาหารค ่ า  ณ ภัตตาคาร เข ้า สู่ ท่ีพ ัก  ณ HOLIDAY CLUB 
SAARISELKA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

 



 

  Dream Destinations Tour 

วนัท่ีสิบเอ็ด  อิวาโร่- เฮลซิงกิ                                    (ฟินแลนด)์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
08.50 น.  บินลดัฟ้า สูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเที่ ยวบินท่ี AY637 สายการบินฟินน์แอร ์ 
11.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ (รับคูปองเงินสด 20 ยูโร/ทา่น เลือกรับประทานอาหารระหวา่งแวะเปลี่ ยนเคร่ือง)  
17.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ ยวบินท่ี AY 141 สายการบินฟินน์แอร ์

(รับประทานอาหารบนเคร่ืองพรอ้มเคร่ืองด่ืม) 
วนัท่ีสิบสอง  กรุงเทพฯ            (ไทย) 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ ☺ 
 

 
อตัราค่าบริการ  

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง ลดท่านละ   6,000 บาท 
พกัเด่ียว    ท่านละ  40,000 บาท 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 
***ขอ้ก าหนดสายการบิน*** 
ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได ้ 1 ใบ/1 ทา่น เท่านัน้ และน ้าหนกักระเป๋าตอ้งไม่เกิน 23 กิโลกรมั ส่วน
กระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนกักระเป๋าตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินฟินแอร์  

✓ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที่ ยวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

✓ โรงแรม ท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000/150,000 บาท 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

3-14 ก.ค. 2562 132,900 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23 กิโลกรมั/1 ใบ/ 1 ท่านเท่านัน้ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให  ้

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (ท่านละ 2 ยูโร/วนั/คน)  
 ค่าทิปคนขบัรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วนั/คน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย100 บาท / วนั / คน (100 x13วนั = 1,300 บาท) 
ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร ์เสือยงค ์

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
4.        ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
5.        ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
 คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ
 คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 
 เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่่า
 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 
 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 
 ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  
7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  
 

ในการจองคิวย่ืนวีซ่าไม่สามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวท่าน
จะตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายในการเล่ือนคิวดว้ยตวัท่านเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยู่กบัศูนยร์บัย่ืน) 

 
เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 
เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 
สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 
1. แบบค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้พรอ้มกรอกขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง ดว้ยภาษาองักฤษ และลงลายเซ็นตข์องผูส้มคัร  

2. รุปถา่ยขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัขาว จ านวน 2 รูป  

3. หนังสือเดินทางที่ มีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัที่ เดินทาง พรอ้ม

ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 2 ชุด  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น  

6. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ใบยืนยนัการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกนัภยัการเดินทาง  

7. ใบรับรองการท างานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษที่ ออกโดยตน้สงักดัที่ ทา่นท างานอยู ่โดยมีอายุไม่

เกิน 1 เดือนนับจากวนัที่ ออก  

8. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัท (DBD) ฉบบัภาษาองักฤษเท่านั้น 

โดยมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัที่ ออก  

9. หลกัฐานทางการเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 

6 หลกั) บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน     

โดยรายการอพัเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วนั นบัจากก่อนวนัท่ีมาย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า  

10. ส าหรับทา่นที่ เกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบอาชีพใดๆ ใหท้ าหนังสือชี้ แจงสถานะปัจจุบนัเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น 

เชน่ พอ่บา้น , แมบ่า้น เป็นตน้ 
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กรณีผูส้มคัรขอวีซา่มีผูร้ับรองสถานะทางการเงินให ้(SPONSOR) 

• หนังสือรับรองบญัชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ที่ มีอายุไมเ่กิน 15 วนันับจากวนัที่

มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ของผูท้ี่ รับรองใหแ้ละระบุช่ือของผูท้ี่ รับการรับรอง 

• บนัทึกรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยรายการ

อพัเดตลา่สุดไมเ่กิน 7 วนั นับจากวนัที่ มาย่ืนค ารอ้งขอวีซา่  

• หลกัฐานยืนยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท้ี่ ออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาสูติบตัร 
หรือ ส าเนาทะเบียน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ  

กรณีเด็กที่ ไมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม ่

1. หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เด็กเดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง) 
2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว (ใชส้ าเนา) 
3. ตอ้งน าเอกสารเอกสารในขอ้ 1 และ 2 ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ที่ ฝั่งซา้ยบน ถึงจะใชย่ื้นวีซ่า

ฟินแลนดไ์ดห้ากไมมี่ตราประทบัศูนยท์ี่ รับย่ืนวีซา่ จะไมร่ับย่ืนและยืนยนัย่ืนไมไ่ด ้

หมายเหตุ   

1. ผูท้ี่ สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นั้น ผูท้ี่ เป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา 

จะไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้ 

2. ส าหรับเอกสารที่ ตอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยร์ับย่ืนวีซา่ฟินแลนด ์จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ ไดร้ับรอง
เทา่นั้น เชน่ ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยด าเนินการใหมี้คา่ใชจ้า่ยใบละ 500 บาท 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 
ดูแลผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

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

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

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

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

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

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



 

  Dream Destinations Tour 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


