วันแรก

06.30 น.
09.05 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติ เฮลซิ งกิ • เมืองอิ วาโล•ฟิ นแลนด์
 (-/บนเครื่อง/เย็น)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการฟิ นแอร์FIN AIR (AY)โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ ํานวยความสะดวก
แก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ AY 142
(ใช้เวลาบิน 10 ชั ่วโมง 55 นาที+)(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

15.00 น.
16.20 น.
18.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ จากนัน้ **รอเปลีย่ นเครือ่ ง**
ออกเดินทางสู่ เมืองอิ วาโล ประเทศฟิ นแลนด์โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY 605
เดินทางถึง เมืองอิวาโล ประเทศฟิ นแลนด์ นําท่านผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อย
(**เวลาท้องถิน่ ของประเทศฟิ นแลนด์ชา้ กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั ่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)

เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
IVALO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองอิ วาโล

(โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ ําเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดย
จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

วันที่สอง

อิ วาโล • เมืองเคิ รค
์ เนสKirkenes • กิ จกรรมนัง่ รถลากจับปูยกั ษ์ King Crab Safari

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า
จากนัน
้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางข้ามสู่พรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิ รค
์ เนส(Kirkenes)โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.30 ชั ่วโมง+) หรือเป็ นที่รูจ้ กั กันในนามของ นครหลวงแห่งบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสนั สไตล์นอวีเจียน เรียงรายชวนให้
ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัวๆ ผ่านชมทะเลสาบอินารี แหล่งนํ้าจืดขนาดใหญ่ และทีอ่ ยูอ่ าศัยของชนพืน้ เมืองชาวซามิ

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนัน้

นําท่านสูส่ ถานี King Crab Safariปรับโหมดร่างกายเข้าสูก่ ารตะลุยหิมะ กับกิจกรรมนั ่งรถลากจับปูยกั ษ์ทางบริษทั ฯได้
จัดเตรียมอุป กรณ์ กนั หนาว ถุงมือ รองเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กบั ทุกท่าน โดยจะมีเจ้าหน้ าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้
คําแนะนํา จากนัน้ นําท่านนัง่ รถเลื่อนที่ลากโดยสโนว์โมบิ ลSnowmobile เข้าสูท
่ อ้ งทะเลแบเรนท์ ทีก่ ลายเป็ นนํ้าแข็ง
ในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจับปูยกั ษ์ Red King Crabหรือปูยกั ษ์เป็ นสัตว์เศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ละตัวจะมี
นํ้าหนักประมาณ 10 –13 กิโลกรัม ส่วนขา ทีย่ าวทีส่ ุดประมาณ 1.8 เมตร เลยทีเดียว ไกด์ทอ้ งถิน่ จะแสดงกรรมวิธกี าร
จับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนัน้ จะนําปูทจ่ี บั ได้มาปรุงเป็ นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่าง
จุใจ (บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์สดๆ พร้อมนํ้าจิม้ ซีฟ้ ูดจากเมืองไทย)

คํ่า
ที่พกั

บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
THON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองเคิ รค
์ เนส
(โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ ําเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

วันที่สาม

ซาริ เซลก้า • ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิ มะ • พัก Northern Light Village
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนัน้

12.00 น.

จากนัน้

คํ่า
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาริ เซลก้าโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั ่วโมง+) เมืองท่องเทีย่ วตัง้ อยู่
ทางตอนเหนือของฟิ นแลนด์มชี ่อื เสียงอย่างมาก ทางด้านทีพ
่ กั และรีสอร์ท และเป็ นพืน้ ทีท
่ างตอนเหนือของแลปแลนด์ทม่ี ี
โอกาสเห็นแสงเหนือได้มากทีส่ ดุ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นํ าท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการเทีย่ วแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่ สโนว์โมบิ ล SNOWMOBILE (**รถ 1 คัน
นัง่ ได้เพียง 2 ท่าน**) พาหนะทีค่ ล่องตัวทีส่ ุดในการเดินทางบนหิมะหรือนํ้าแข็ง โดยท่านจะได้รบั คําแนะนําในการขับขีท่ ่ี
ถูกต้อง สนุ กสนาน และปลอดภัย จากเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ และชํานาญเส้นทางในการเทีย่ วแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดย
ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดเตรียมเครือ่ งกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน ตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้า ให้ท่านได้เปลีย่ นชุด และสวมใส่
ชุดใหม่ด้วยชุดกันหนาว, เปลี่ยนรองเท้าที่ให้ความอบอุ่น, ถุงมือ, หมวกกันน็อคเพื่อความเรียบร้อยปลอดภัย จากนัน้
ท่านจะได้สนุ กสนานโลดแล่นไปตามทุ่งนํ้ าแข็งขนาดใหญ่ ลัดเลาะไปตามป่ านํ้ าแข็ง และเพลินเพลินกับการขับขีส่ โนว์โม
บิลในดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแข็งกว้างอย่างเต็มอิม่ ตลอด 2 ชั ่วโมง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ทพ
่ี กั โรงแรม Northern Lights Village Saariselkaหรือเทียบเท่าเพือ่ ให้ท่านได้มเี วลาได้รว่ มสนุ กกับกิจกรรม
มากมายภายในรีสอร์ทอย่างเต็มอิม่
โรงแรมสไตล์ CABIN หลังคากระจก สร้างด้วยกระจกนําความร้อนแบบพิ เศษ ซึ่งจะทําให้ระดับอุณหภูมิภายใน
ห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องนํ้ าส่วนตัวและห้องอาบนํ้าแบบฝักบัวภายในห้องพักเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ เฝ้ า
มองแสงเหนื อในรูปแบบใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวน
ั ลืม

(โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ ําเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

วันที่สี่

ซาริ เซลก้า • โรวาเนี ยมิ • หมู่บา้ นซานตาคลอส• กิ จกรรมตามล่าหาแสงเหนื อ
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

เทีย่ ง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งโรวาเนี ยมิ (ROVANIEMI)(ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 3.30ชม.) ให้ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ท่ี
ออกหากินในเวลากลางวันตลอดเส้นทางท่านจะไดเ◌้หน็ ภูมปิ ระเทศอันแปลกตา หิมะ สลับทิวสน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)ดินแดนในฝั นของนักท่องเทีย่ วทั ่วโลก นําท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติ กเซอร์
เคิ ล (ARCTIC CIRCLE)เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุง้ และเส้นแวงเพื่อกําหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยู่ท่ี 66 องศา 33
ลิปดา 44 ฟิ ลปิ ดาเหนือ เป็ นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดทีใ่ นเวลา 1 ปี คนทีอ่ ยู่แถบนี้มโี อกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขน้ึ เลยอย่างน้อย24 ชั ่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตก
เลยเป็ นเวลาอย่างน้อย 24 ชั ่วโมง

นํ าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิ ศ (SANTA CLAUS OFFICE)หรือที่ทําการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสนั สดใสมากมาย
พร้อมทัง้ ให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุดคริสต์มาสสีแดงทีค่ อยต้อนรับนักท่องเทีย่ วทุกท่านด้วยสีหน้าทีย่ ม้ิ แย้ม นําท่านแวะชม
ทีท
่ าํ การไปรษณี ยซ
์ านตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE)ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสนั เพื่อเขียน
อวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทัง้ ฝากซานตาคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ณ ทีท
่ ําการไปรษณียอ์ สิ ระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปใน
บริเวณหมู่บา้ นซานตาคลอสทีป่ ระดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝากของทีร่ ะลึก ภายในหมู่บา้ น
ซานตาคลอสแห่งนี้

คํ่า
จากนัน้

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท
่ พ
่ี กั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ ําเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดย
จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

จากนัน้

นํ า ท่ า นสัม ผัส ประสบการณ์ ตามล่ า หาแสงเหนื อ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) โดยรถบัส ปรับ อากาศเป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่จี ะปรากฏในตอนกลางคืนยามทีท
่ อ้ งฟ้ าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ ายามคํ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ ทาง ธรรมชาติไม่สามารถ
กําหนดหรือทราบล่วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กบ
ั สภาพอากาศเป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีก ารปรับเปลี่ย นได้ตามความ
เหมาะสม ***

วันที่ห้า โรวาเนี ยมิ • เมืองคิ ติร่า • หมู่บา้ นเลวี่• นัง่ กระเช้าชมวิ ว Levi 2000 Gondoli ฟาร์มกวางเรนเดียร์Reindeer Farm
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคิ ติร่า (Kittila)เมืองแห่งสกีรสี อร์ท ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของฟิ นแลนด์ ผ่านชมเมืองจนกระทั ่งสู่
หมู่ บ้ า นเลวี่ (Levi)เมือ งเก่ า สุด แสนน่ ารัก ในตัว เมือ งเต็ม ไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลาให้ท่ าน
เดินทางเล่นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่

จากนัน้

นํ าท่านนั ง่ กระเช้ า (Levi 2000 Gondoli)ขึน้ สู่ยอดเขาเลวี่จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง ให้ท่านได้สนุ กสนานในบริเวณลานหิมะและเนินเขา
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสโนว์ตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
จากนัน้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์(Reindeer Farm) หรือฟาร์มกวางคารีบูพร้อมสัมผัสประสบการณ์นั ่งรถลาก
เลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ขา้ มผ่านเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (การนั ่งรถลากเลื่อนหิมะ Sled Ride ขึน้ กับสภาพอากาศในวัน
นัน้ ๆ) ให้ท่านได้สมั ผัสกับความน่ ารักของกวางเรนเดียร์ซง่ึ เป็ นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีม่ ขี นาดใหญ่ โดยตัวผูม้ ขี นาดใหญ่

ขนาดโตเต็มทีม่ นี ้ํ าหนักกว่า 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ214 เซนติเมตร ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสนี ้ํ าตาล แต่เมื่อ
เข้าสู่ฤดูหนาว ขนจะเปลีย่ นไปเป็ นสีอ่อนขึน้ หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเลีย้ งไว้เพือ่ ใช้งานสําหรับรถลากเลื่อน อิสระ
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชดิ เต็มอิม่ ตลอด 1.30 ชั ่วโมง พร้อมบริการชา/กาแฟเพื่อ
คลายความหนาว

คํ่า
จากนัน้

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท
่ พ
่ี กั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ ําเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

วันที่หก เมืองเคมี่ • Snow Experince 365• Ice Restaurant • นัง่ เรือตัดนํ้าแข็ง SAMPO
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเคมี่เมืองท่องเทีย่ วทีต่ งั ้ อยู่รมิ อ่าวนํ้าลึกบอธเนียบริเวณทางตอนเหนือของทะเล
บอลติค มีประชากรอาศัยอยูเ่ พียง 22,000 คน แต่เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงทีม่ คี วามสําคัญของแลป
แลนด์ เนื่องจากเป็ นทีป
่ ระจําการของเรือตัดนํ้ าแข็ง และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆ ปี นําท่านเข้า
ชมภายในอาคาร Snow Experince 365เข้าชมภายใน Ice Restaurant ภัตตาคารและบาร์นํ้าแข็งที่
เปิ ด ให้บ ริก ารตลอดทัง้ ปี ท่ านจะได้ช มประติมากรรมและนํ้ าแข็งที่อ ศั จรรย์ ผนังทัง้ หมดตกแต่ งด้ว ย
นํ้าแข็ง ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูท
่ า่ เรือ

เทีย่ ง
จากนัน้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ท่าเทียบเรือ เรือตัดนํ้ าแข็ง (SAMPO ICEBREAKER CRUISE)ทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดในโลก เรือปลด
ประจําการแล้วนํามาให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสกับความหฤหรรษ์ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายนํ้าแข็ง
ทีบ
่ ดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก ให้ทุกท่านได้สมั ผัสกับประสบการณ์ใหม่ทย่ี ากจะลืมเลือน จาก
การทลายทุ่งนํ้าแข็งทีจ่ บั ตัวหนากว่า1 เมตรในแต่ละวัน อิสระให้ท่านได้ว่ายนํ้าทะเล ICE Swimming ลง
ว่ายนํ้ าในบ่อนํ้ ากลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยนํ้ าแข็งหนา อุณหภูมทิ ต่ี ดิ ลบกว่า 20 องศา
เซลเซียส โดยชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT ระหว่างทางทีล่ ่องไปบนนํ้าแข็ง และหิมะ
ขาวโพลน ท่านสามารถที่จะสัมผัสประสบการณ์ ใหม่ด้วยการลงไปว่ายนํ้ าที่มอี ุณหภูมติ ่ํากว่า 0 องศา
ด้วยชุดชูชพ
ี ทีอ่ อกแบบพิเศษทีส่ ามารถป้ องกันความหนาวเย็นได้อย่างดีเยีย่ มท่านจะรูส้ กึ เหมือนลอยอยู่
ในทะเลธรรมดาแต่รอบ ๆ ตัวท่านเป็ นนํ้าแข็งทัง้ หมด

คํ่า
จากนัน้

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท
่ พ
่ี กั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ ําเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่
โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

วันที่เจ็ด

โรวาเนี ยมิ • ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม • เฮลซิ งกิ

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้

นํ าท่านเดินทางสู่ ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์มให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ อนั แปลกใหม่กบั การทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ท่มี ไี ว้บริการ
ภายในฟาร์ม พร้อมสัมผัสกับความน่ ารักและแสนรูข้ องสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็ นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็ น
คุณสมบัตท
ิ ส่ี บื ทอดจากบรรพบุรุษทีม่ าจากสิง่ แวดล้อมทีห
่ นาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพันธุข์ องชาวชุกชี (Chukchi)
ทีอ่ าศัยอยูท
่ างด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย สุนขั ถูกนําเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงตื่นทองทีเ่ มืองนอมน์ (Nome) และแพร่เข้า
สูส่ หรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนขั ลากเลื่อน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสูส่ นามบินโรวาเนียมิ
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ จากนัน้ **รอเปลีย่ นเครือ่ ง**
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY 534
เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ซึง่ มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย ซึง่ สถาปั ตยกรรมภายใน
เมือง จะเป็ นแบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกับแบบทันสมัยของสแกนดิเนเวียทีม่ ชี ่อื เสียงด้านศิลปะและการ

เทีย่ ง
จากนัน้
15.00 น.
14.05 น.
15.25 น.

** นําคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST **

**เพือ่ ออกเอกสารผลตรวจใช้ในการเช็คอินกลับประเทศไทย (รวมค่าบริการตรวจเรียบร้อยแล้ว)**
จากนัน้

19.00 น.
จากนัน้

นําท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเฮลซิงกิ ณ ห้างสต๊อกมานซึง่ เป็ นห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในฟิ นแลนด์ มีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ตามอัธยาศัยนํ าท่านเดินทางต่อไปยังย่านถนนเอสปลานาดิ ย่านถนนคนเดินสําหรับนักช้อปทีต่ ้องไม่พลาดมาเยือน เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใจ
กลางเมือง ซึง่ มีทงั ้ สินค้าพืน้ เมือง ทีส่ องข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดชิ เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ช่อื ดัง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม HOLIDAY INN WEST RUOHOLAHTI HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ น เพียง
โรงแรมทีน่ ําเสนอเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ ข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน
การเดินทาง)

วันที่แปด

เฮลซิ งกิ • จัตรุ สั รัฐสภา•วิ หารอุสเพนสกี้ • อนุสาวรียซ
์ ิ เบลิ อสุ • โบสถ์เทมเปลิ โอคิ โอ

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สนามบิ
นเฮลซิ
กรุ(Senate
งเทพฯSquare)จัตุรสั กลางเมืองทีใ่ ช้จดั กิจกรรมใหญ่
(เช้าน/กลางวั
น/บนเครื
่อง)ของเฮลซิงกิ โดย
นําท่านชม
จัตุรสัลรักิฐ•สภา
ๆ และเป็
ศูนย์กลางทางประวั
ตศิ าสตร์
ใจกลางจัตุรสั มีอนุสาวรียพ
์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็ นสง่า และด้านหลังรูปปั น้ นัน้ เอง คือ มหาวิหารเฮลซิงกิ
(Helsinki Cathedral) ซึง่ ในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็ นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ ์สวยงาม ตัง้ เด่นตระหง่านอยูจ่ นเรียกว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์ก
ของเฮลซิงกิกว็ า่ ได้ซง่ึ จะมีนกั ท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายรูปกันเป็ นจํานวนมาก เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยุโรปทีง่ ดงามและคลาสสิคให้ชมกัน

จากนัน้

นําท่านเข้าชม วิ หารอุสเพนสกี้วหิ ารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตวั วิหารเองใช้เวลา
ก่อสร้างเพียง 6 ปี เศษหลังจากเขาเสียชีวติ ลง การออกแบบด้านนอกวิหารมีสสี นั แปลกตาซึ่งหาดูได้ยากโดยตัววิหารสีน้ํ าตาลอิฐโดมสีฟ้า
อ่อน และยอดโดมสีทอง
นําท่านชม อนุสาวรียซ
์ ิ เบลิ อสุ ตัง้ อยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึน้ เพื่อสดุดใี ห้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟิ นแลนด์นามว่า
Jean Sibelius ผู้แ ต่ ง เพลงฟิ นแลนเดีย เพลงปลุ ก ใจชาว
ฟิ นน์ ให้ลุกขึน้ มาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็ น
อนุ สาวรีย์ทต่ี งั ้ อยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็ นสง่า แปลกตา
ทัน สมัย สร้างโดยนํ าเอาแท่ งเหล็ก 600 แท่ งมาเชื่อมเข้า
ด้ ว ยกั น จนออกมาเป็ นรู ป ร่ า งของออร์ แ กนลม ตั ง้ อยู่
กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็ นสง่า
นํ าท่ านเข้าชม โบสถ์เทมเปลิ โอคิ โอ (โบสถ์หิ น )หนึ่ ง ใน
สถาปั ตยกรรมยุคใหม่ทเ่ี ป็ นสถานทีท
่ ่องเทีย่ ว ซึง่ ในแต่ละปี
จะมีผคู้ นนับล้านคนมาเยือนโบสถ์แห่งนี้ออกแบบโดยพีน่ ้อง
สถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ปี ตงั ้ แต่ค.ศ.1930-1969 บริเวณด้านในสร้างขึน้ จากการสกัดหินล้วนๆ หลังคามุง
ด้วยทองแดงและเว้นช่องตรงกลางเป็ นเหมือนลายลูกกรงแนวตัง้ เพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาด้านในได้ การออกแบบเช่นนี้ทําให้
บริเวณโถงด้านในเกิดเป็ นอะคูสติคชัน้ ยอดในการแสดงดนตรีซง่ึ ปั จจุบนั สถานทีแ่ ห่งนี้ถูกใช้ในการจัดแสดงคอนเสิรต์ บ่อยครัง้

จากนัน้

จากนัน้

เทีย่ ง
จากนัน้
16.50 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเฮลซิงกิเพือ่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินฟิ นแอร์เทีย่ วบินทีA่ Y 141(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
07.25+ น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื

อัตราค่าบริ การและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดิ นทาง

จํานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริ ม

พักเดี่ยว

เตียง)

11-19ก.พ.65

15+1

159,000

158,000

157,000

25,000

19-27 มี.ค.65

15+1

159,000

158,000

157,000

25,000

8-16 เม.ย.65

15+1

159,000

158,000

157,000

25,000

รายละเอียดเพิม่ เติม
ชัน้ ธุรกิจ Business Classเพิม่ เงินจากราคาเดิม
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าทีก่ ่อนทําการจองค่ะ***

*** การันตี 10 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย***

ราคา
110,000-120,000

อัตราค่าบริ การรวม
 ตั ๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ)และตั ๋วเครือ่ งบินภายในชัน้ ประหยัด Economy
Class เส้นทาง (เฮลซิงกิ-อิวาโล-โรวาเนียมิ-เฮลซิงกิง)สายการบินฟิ นแอร์
 ทีพ
่ กั โรงแรมตามรายการ 7 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ ละไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานทีท
่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
 ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง Hand Carry 8 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้ นี้หากสายการบินมีการ
แจ้ง เปลี่ย นแปลงในเรื่อ งของนํ้ าหนั ก กระเป๋ า การสะสมไมล์ หรือ อื่น ใดที่เป็ นประกาศจากสายบิน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ ์ในการยึด ตามการ
เปลีย่ นแปลงตามประกาศนัน้ ๆ)
 ค่ารถโค้ชนําเทีย่ วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั ่วโมงต่อวัน)
 ค่านํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คนื ค่าวีซ่าให้ท่านไม่วา่ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็ าม
 ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นําเทีย่ วตามรายการ
 ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณี ท่ไี ด้รบั อุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการ
สูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัวและไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัวและปั ญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ ดินทาง
 ภาษีน้ํามันและภาษีต ั ๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริ การไม่รวม

×
×
×
×
×
×
×
×

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภ
ิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง
จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ35 ยูโร /ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์900 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั ่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
ค่าโรงแรมAQ 1 คืน + ค่าใช้จา่ ยการตรวจRT-PCR เมือ่ เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
ค่าประกันสุขภาพกรณีตดิ โควิด-19 ในระหว่างท่องเทีย่ ว

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ และการยกเลิ กทัวร์
การจองทัวร์:
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 80,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษท
ั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60
วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทงั ้ หมด
• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

•

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆทัง้ สิน้
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆทัง้ สิน้
• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆทัง้ สิน้
กรณีเจ็บป่ วย :
•

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษท
ั ฯจะทําการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กรณีวซี ่าทีท
่ ่านยืน่ ไม่ผา่ นการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่อไปนี้
• ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คนื ค่าธรรมเนียมใดๆทัง้ สิน้ แม้วา่ จะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
• ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน หรือตั ๋วเครื่องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั ๋วเป็ นเอกสารทีส่ ําคัญในการยื่นวีซ่าหากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั ๋วเครือ่ งบิน
ถ้าออกตั ๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท
่ ่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนทีเ่ หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของ
แต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั ๋วท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตั ๋วตามจริงเท่านัน้
• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ ข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแ้ จงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100%
• ทางบริษัทเริม่ ต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมกิ รณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั ๋วเครื่องบิน หรือ
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษท
ั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษทั ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ ะสํารองยานพาหนะ
เงื่อนไขอื่น ๆ
• บริษท
ั ฯจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู้ ํารองที่นั ่งครบ 10ท่าน และได้รบั คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษท
ั ฯจะต้องใช้
เอกสารต่างๆทีเ่ ป็ นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั ๋วเครื่องบิน, ห้องพักทีไ่ ด้รบั การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้
คณะครบ 10ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษท
ั ต้องขอสงวนสิทธิ ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
• เอกสารต่างๆทีใ่ ช้ในการยื่นวีซ่าท่องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ ําหนดออกมา มิใช่บริษท
ั ทัวร์เป็ นผูก้ ําหนด ท่านทีม่ คี วามประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเทีย่ วทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษท
ั ทัวร์
เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านัน้ มิได้เป็ นผูพ
้ จิ ารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้ (10
ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษท
ั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษท
ั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจาก
การยกเลิกของท่าน
• คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10ท่านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และ
กรณี ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่ าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัท ฯยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมดหลังจากหักค่าธรรมเนีย มการยื่น วีซ่าและ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีทท
่ี ่านต้องออกตั ๋วภายใน เช่น (ตั ๋วเครือ่ งบิน, ตั ๋วรถทัวร์, ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั ๋วภายในโดยไม่แจ้งให้
ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
• เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทงั ้ หมด
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมี
อายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน เวลาบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษท
ั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ท
ิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั
ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษท
ั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรือ
ในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณีทก่ี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
 ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท
่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออก
ประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท
่ าํ ให้ใบหน้าเปลีย่ นไป ดังนัน้ ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีม ี “คดีความ” ทีไ่ ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
 กรณี “หญิงตัง้ ครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทช่ี ดั เจน สิง่ นี้อยู่
เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษท
ั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
**กรุณากรอกข้อมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ดา้ นล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ**
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดิ นทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่านเอง
ทางบริ ษท
ั ฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษท
ั ฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทงั ้ หมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฟิ นแลนด์)
ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (จามจุรีสแควร์ ชัน้ 4)

• ในการยืน่ วีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทางไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมตั ผิ ลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนดขึน้ อยูก่ บั สถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสือเดิ นทาง

หนังสือเดิ นทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชาํ รุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***สําหรับหนังสือเดิ นทาง ต้องใช้เป็ นหนังสือเดิ นทางบุคคลทั ่วไป (สีเลือดหมู) เท่านัน
้ ห้ามใช้หนังสือเดิ นทางราชการ
(สีนํ้าเงิ น) หนังสือเดิ นทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนื อจากหนังสือเดิ นทางบุคคลทั ่วไป โดยเด็ดขาด***

***ในกรณี ที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติ ไทย แต่ พาํ นักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ
กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ของทางบริ ษท
ั ให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่ มเติ ม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้ รวมไปถึงผู้เดิ นทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ ด้วย***

2. รูปถ่าย
รูปถ่ายสี
หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
(พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทค
ไม่เลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิ น
กรณี ผ้เู ดิ นทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
หลักฐานทางการเงิ นใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย
• BankStatement ย้อนหลัง 6 เดือน
• Bank Certificate
หลักฐานทางการเงินทัง้ 2 ประเภท ผูส้ มัครต้องขอกับธนาคาร
(รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน) ก่อนวันยืน่
วีซ่า รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต

สําคัญมาก !!ห้ามทําการโอนเงิ นเข้าไปเป็ นยอดใหญ่ในครังเดี
้ ยวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด

•

กรณี ผ้เู ดิ นทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีส่ ามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นนั ้ คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ทีจ่ ดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
- เพือ่ น ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้

เลนส์ รูป

•

กรณี ที่มีผ้อู อกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้

- ต้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูตบิ ตั ร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่อื ผูส้ นับสนุนและชื่อผูเ้ ดินทางชัดเจน
รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ่ อกค่าใช้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ
รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้อง สะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต

4. หลักฐานการทํางาน
•

เจ้าของกิ จการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนการค้า(พค.0403)
• เจ้าของกิ จการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้ จงการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่
โฉนดทีด่ นิ เป็ นตัน
• พนักงานทั ่วไป หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษทั ฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม่ ทํางาน พร้อมระบุวน
ั ลาและประเทศที่เดิ นทาง
ทางตามโปรแกรม
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ น่ื )
• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนทีอ่ อกจากสถาบันทีก่ ําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ น่ื )
5. เอกสารส่วนตัว
•
•
•
•

สําเนาทะเบียนบ้าน
สูตบิ ตั ร(กรณีเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล(ถ้ามีการเปลีย่ น)
6. กรณี เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดิ นทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา

•
•
•

หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด(โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
หากเด็กเดิ นทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด(โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดา)พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
หากเด็กไม่ได้เดิ นทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน้ )
พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

•

ในกรณี ท่ีเดิ นทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถทีจ่ ะแสดงหน้าสําเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สําเนา
หน้าวีซ่า Schengen ทีย่ งั มีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบินทีส่ ามารถยืนยันได้วา่ ไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้
*สําหรับหนังสือยิ นยอมนัน
้ ให้ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับจากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ*
• กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ อี าํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
• กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรทีส่ ถานทูตด้วย ทัง้ สองท่าน
• ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านัน้
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริงทีต่ อ้ งนําติดตัวมาในวันทีต่ อ้ งสแกนลายนิ้วมือ
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลีย่ นชื่อ เปลีย่ นนามสกุล /สูตบิ ตั ร (กรณีอายุต่าํ กว่า 18 ปี )
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน่ วีซ่า
• เวลาการอนุ มตั ผิ ลวีซ่าจะอยู่ 15วัน ทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจ
ใช้ระยะพิจารณานานกว่าทีก่ ําหนด
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดําเนินการของทัวร์
• การพิจารณาผล VISA ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตทางบริษท
ั ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้ สิ้น บริษท
ั เป็ นเพียงตัวแทนที่คอย
อํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงิน ในกรณีท่ี
VISA ไม่ผา่ นทุกกรณี ***
7. ประกันการเดิ นทางคุ้มครองโควิ ด-19

ข้อมูลคําร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศฟิ นแลนด์ (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิ จารณาวีซ่า *****

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศฟิ นแลนด์
1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดิ นทางของผู้เดิ นทาง
ชื่อและนามสกุล _______________________________________________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) _______________________________________________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. _____________________________________________
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ______________________________________________
2.) ข้อมูลของผู้เดิ นทาง และครอบครัว
ทีอ่ ยูป
่ ั จจุบนั (ทีส่ ามารถติดต่อได้) _______________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มอื ถือ ____________________________________ E-mail :
__________________________________________________________
สถานภาพ :
โสด
สมรสโดยจดทะเบียนสมรส
สมรสไม่ได้จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่ นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ___________________________________________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคูส่ มรส
ชื่อและนามสกุลคูส่ มรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคูส่ มรส _____________________________________________
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) _____________________________________________________________

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเป็ นจริง
บุตรคนที่ 1 ชื่อ
วันเดือนปี เกิด
บุตรคนที่ 2 ชื่อ
วันเดือนปี เกิด
บุตรคนที่ 3 ชื่อ
วันเดือนปี เกิด

นามสกุล
เพศ
นามสกุล
เพศ
นามสกุล
เพศ

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี,่ น้อง (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเป็ นจริง
พี,่ น้อง ที่ 1 ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
เพศ
พี,่ น้อง ที่ 2 ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
เพศ
พี,่ น้อง ที่ 3 ชื่อ
นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
เพศ
3.) ข้อมูลของผู้เดิ นทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้ากําลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ ลงในช่องว่าง
3.1) ชื่อบริษทั ทีท
่ ํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
________________________________________________________________________________________________________________
_____________
3.2) ทีอ่ ยูข่ องบริษท
ั ทีท
่ าํ งาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)

________________________________________________________________________________________________________________
_____________
3.3) งานปั จจุบนั ทําอาชีพ โปรดระบุตําแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
________________________________________________________________________________________________________________
_____________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ทท
่ี าํ งาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันทีท
่ ่านกําลังศึกษาอยู่ _________________________________
4.) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิ นทางไปต่างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันทีอ่ อกวีซ่า และวันทีห่ มดอายุวซี ่า ให้ตรวจสอบทีห่ น้าเชงเก้นทีท
่ ่านเคยเดินทาง
ประเทศ ________________________ วันทีอ่ อกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวซี ่า _________________________
ประเทศ ________________________ วันทีอ่ อกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวซี ่า _________________________
ประเทศ ________________________ วันทีอ่ อกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวซี ่า _________________________
ประเทศ ________________________ วันทีอ่ อกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวซี ่า _________________________
ไม่เคยมีวซี ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ทีส่ แกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ทีส่ แกนลายนิ้วมือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดทีท
่ ่านเคยเดินทาง)
ประเทศ __________________________________ วันทีส่ แกนลายนิ้วมือล่าสุด _____________________________
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู้ อกค่าใช้จ่ายให้ ระบุช่อื

ความสัมพันธ์

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

