
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

06.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอรส์ายการฟินแอรF์IN AIR (AY)โดยมเีจา้หน้าทีอ่ํานวยความสะดวก

แก่ทุกท่าน 

09.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่AY 142 

  (ใชเ้วลาบนิ 10 ชัว่โมง 55 นาท+ี)(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

 

 

 
 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์จากนัน้ **รอเปลีย่นเครือ่ง** 

16.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนดโ์ดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่ AY 605  

18.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงอวิาโล ประเทศฟินแลนด ์นําท่านผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

(**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศฟินแลนดช์า้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

 

 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  IVALO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวท่ีเมืองอิวาโล 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดย

จะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู • สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ• เมืองอิวาโล•ฟินแลนด ์     

      (-/บนเคร่ือง/เยน็) 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ นําท่านเดนิทางขา้มสู่พรมแดนนอรเ์วย ์สู่เมืองเคิรค์เนส(Kirkenes)โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3.30 ชัว่โมง+) หรอืเป็นที่รูจ้กักนัในนามของ นครหลวงแห่งบาเรน้ซ์ บ้านหลากสสีนัสไตล์นอวเีจยีน เรยีงรายชวนให้

ชา่งภาพกดชดัเตอรแ์บบรวัๆ ผา่นชมทะเลสาบอนิาร ีแหล่งน้ําจดืขนาดใหญ่ และทีอ่ยูอ่าศยัของชนพืน้เมอืงชาวซาม ิ

 

 

เทีย่ง                 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้ นําท่านสูส่ถานี King Crab Safariปรบัโหมดร่างกายเขา้สูก่ารตะลุยหมิะ กบักจิกรรมนัง่รถลากจบัปยูกัษ์ทางบรษิทัฯได้

จดัเตรยีมอุปกรณ์กนัหนาว ถุงมอื รองเท้าตะลุยหมิะไว้ให้กบัทุกท่าน โดยจะมเีจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้

คาํแนะนํา จากนัน้ นําท่านนัง่รถเล่ือนท่ีลากโดยสโนวโ์มบิลSnowmobile เขา้สูท่อ้งทะเลแบเรนท ์ทีก่ลายเป็นน้ําแขง็

ในช่วงฤดหูนาวสู่จุดจบัปยูกัษ์ Red King Crabหรอืปยูกัษ์เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิทีส่าํคญัของประเทศนอรเ์วย ์แต่ละตวัจะมี

น้ําหนักประมาณ 10 –13 กโิลกรมั ส่วนขา ทีย่าวทีสุ่ดประมาณ 1.8 เมตร เลยทเีดยีว ไกดท์อ้งถิน่จะแสดงกรรมวธิกีาร

จบัปใูหทุ้กท่านดแูละใหทุ้กท่านไดล้องสมัผสัดว้ยตวัเอง จากนัน้จะนําปทูีจ่บัไดม้าปรุงเป็นอาหารใหทุ้กท่านไดท้านอยา่ง

จุใจ (บุฟเฟตข์าปยูกัษส์ดๆ พรอ้มน้ําจิม้ซฟู้ีดจากเมอืงไทย)  
 

 

 

วนัท่ีสอง อิวาโล • เมืองเคิรค์เนสKirkenes • กิจกรรมนัง่รถลากจบัปยูกัษ์ King Crab Safari 

 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  THON HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวท่ีเมืองเคิรค์เนส 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะ

เป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  นําท่านเดนิทางสู่ เมืองซาริเซลก้าโดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง+) เมอืงท่องเทีย่วตัง้อยู่

ทางตอนเหนือของฟินแลนดม์ชีื่อเสยีงอย่างมาก ทางดา้นทีพ่กัและรสีอรท์ และเป็นพืน้ทีท่างตอนเหนือของแลปแลนดท์ีม่ ี

โอกาสเหน็แสงเหนือไดม้ากทีส่ดุ 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้  นําท่านสมัผสักจิกรรมอนัดบัหนึ่งของการเทีย่วแบบตะลุยหมิะ ดว้ยการขบัขี ่สโนวโ์มบิล SNOWMOBILE (**รถ 1 คนั 

นัง่ได้เพียง 2 ท่าน**) พาหนะทีค่ล่องตวัทีสุ่ดในการเดนิทางบนหมิะหรอืน้ําแขง็ โดยท่านจะไดร้บัคาํแนะนําในการขบัขีท่ี่

ถูกตอ้ง สนุกสนาน และปลอดภยั จากเจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญ และชาํนาญเสน้ทางในการเทีย่วแบบสโนวโ์มบลิซาฟาร ีโดย

ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมเครือ่งกนัหนาวใหท่้านอยา่งครบถว้น ตัง้แต่ศรีษะจรดเทา้ ใหท่้านไดเ้ปลีย่นชุด และสวมใส่

ชุดใหม่ด้วยชุดกนัหนาว, เปลี่ยนรองเท้าที่ให้ความอบอุ่น, ถุงมอื, หมวกกนัน็อคเพื่อความเรยีบรอ้ยปลอดภยั จากนัน้ 

ท่านจะไดส้นุกสนานโลดแล่นไปตามทุ่งน้ําแขง็ขนาดใหญ่ ลดัเลาะไปตามป่าน้ําแขง็ และเพลนิเพลนิกบัการขบัขีส่โนวโ์ม

บลิในดนิแดนแหง่ความสขุกลางหมิะ ตะลุยไปในทุ่งน้ําแขง็กวา้งอยา่งเตม็อิม่ตลอด 2 ชัว่โมง 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Northern Lights Village Saariselkaหรอืเทยีบเท่าเพือ่ใหท่้านไดม้เีวลาไดร้ว่มสนุกกบักจิกรรม

มากมายภายในรสีอรท์อยา่งเตม็อิม่  

 โรงแรมสไตล ์CABIN หลงัคากระจก สร้างด้วยกระจกนําความร้อนแบบพิเศษ ซ่ึงจะทาํให้ระดบัอุณหภมิูภายใน

ห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องน้ําส่วนตวัและห้องอาบน้ําแบบฝักบวัภายในห้องพกัเป็นการเปิดประสบการณ์เฝ้า

มองแสงเหนือในรปูแบบใหม่ท่ีท่านจะต้องประทบัใจไม่มีวนัลืม 

วนัท่ีสาม ซาริเซลก้า • ขบัสโนวโ์มบิลตะลยุหิมะ • พกั Northern Light Village 

 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 
 
 

 
 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะ

เป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30ชม.) ให้ท่านได้

เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพทุ่งหมิะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดที่านอาจได้พบเหน็ฝงูกวางเรนเดยีร์ที่

ออกหากนิในเวลากลางวนัตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ◌้หน็ภมูปิระเทศอนัแปลกตา หมิะ สลบัทวิสน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัท่ีส่ี  ซาริเซลก้า • โรวาเนียมิ • หมู่บา้นซานตาคลอส•  กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ     

        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 



 
 
 

 
 

จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)ดนิแดนในฝันของนักท่องเทีย่วทัว่โลก นําท่านถ่ายรปูกบั เส้นอารค์ติกเซอร์

เคิล (ARCTIC CIRCLE)เสน้แบ่งเขตแดนตามเสน้รุง้และเสน้แวงเพื่อกําหนดขอบเขตของบรเิวณซีกโลกเหนือ โดยเสน้อารก์ตกิเซอร์เคลิจะอยู่ที่ 66 องศา 33 

ลปิดา 44 ฟิลปิดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือสุดทีใ่นเวลา 1 ปีคนทีอ่ยู่แถบน้ีมโีอกาสไม่พบกบัพระอาทติยข์ึน้เลยอย่างน้อย24 ชัว่โมง หรอืพระอาทติยไ์ม่ตก

เลยเป็นเวลาอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE)หรอืที่ทําการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสสีนัสดใสมากมาย 

พรอ้มทัง้ใหท้่านไดพ้บกบัลุงซานตาคลอสตวัโตในชุดครสิตม์าสสแีดงทีค่อยตอ้นรบันักท่องเทีย่วทุกท่านดว้ยสหีน้าทีย่ ิม้แยม้ นําท่านแวะชม

ทีท่าํการไปรษณียซ์านตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE)ท่านสามารถเลอืกซื้อไปรษณียบตัรหลากหลายสสีนัเพื่อเขยีน

อวยพรครอบครวัและมติรสหาย พรอ้มทัง้ฝากซานตาคลอสสง่กลบัมายงัประเทศไทยไดณ้ ทีท่ําการไปรษณียอ์สิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูใน

บรเิวณหมู่บา้นซานตาคลอสทีป่ระดบัประดาดว้ยธมีครสิตม์าสอนัสวยงามตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึ ภายในหมู่บา้น

ซานตาคลอสแหง่น้ี 

 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดย

จะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 



 
 
 

 
 

จากนัน้ นําท่านสัมผัสประสบการณ์  ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) โดยรถบัสปรับอากาศเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่จะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะ

ปรากฎเป็นแสงสเีขยีวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามคํ่าคนื *** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาตไิม่สามารถ

กําหนดหรอืทราบล่วงหน้าได้  โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสําคญั และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนได้ตามความ

เหมาะสม *** 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองคิติร่า (Kittila)เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของฟินแลนด ์ผ่านชมเมอืงจนกระทัง่สู ่

หมู่บ้านเลว่ี (Levi)เมืองเก่าสุดแสนน่ารกั ในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลาให้ท่าน

เดนิทางเล่นเกบ็ภาพความสวยงามอยา่งเตม็ที ่

วนัท่ีห้า โรวาเนียมิ • เมืองคิติร่า •  หมู่บา้นเลว่ี•  นัง่กระเช้าชมวิว Levi 2000 Gondoli ฟารม์กวางเรนเดียรR์eindeer Farm 

   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 



 
 
 

 
 

 

จากนัน้  นําท่านนัง่กระเช้า (Levi 2000 Gondoli)ขึน้สู่ยอดเขาเลว่ีจุดชมววิที่สวยงามที่สุดของตวัเมอืง ให้ท่านได้สนุกสนานในบรเิวณลานหมิะและเนินเขา 

ท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการเล่นสโนวต์ามอธัยาศยั 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  นําท่านเดนิทางสู่ ฟารม์กวางเรนเดียร(์Reindeer Farm) หรือฟารม์กวางคารีบูพรอ้มสมัผสัประสบการณ์นัง่รถลาก

เลื่อนโดยกวางเรนเดยีรข์า้มผ่านเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ (การนัง่รถลากเลื่อนหมิะ Sled Ride ขึน้กบัสภาพอากาศในวนั

นัน้ๆ) ใหท่้านไดส้มัผสักบัความน่ารกัของกวางเรนเดยีรซ์ึง่เป็นสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมทีม่ขีนาดใหญ่ โดยตวัผูม้ขีนาดใหญ่ 



 
 
 

 
 

ขนาดโตเตม็ทีม่น้ํีาหนักกว่า 300 กโิลกรมั และสงูประมาณ214 เซนตเิมตร ขนตามลําตวัยามปกตจิะมสีน้ํีาตาล แต่เมื่อ

เขา้สู่ฤดหูนาว ขนจะเปลีย่นไปเป็นสอ่ีอนขึน้ หรอืสขีาว ชาวแลปแลนดน์ิยมเลีย้งไวเ้พือ่ใชง้านสาํหรบัรถลากเลื่อน อสิระ

ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบักวางเรนเดยีร์แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชดิเต็มอิม่ตลอด 1.30 ชัว่โมง พรอ้มบรกิารชา/กาแฟเพื่อ

คลายความหนาว 

 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะ

เป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเคม่ีเมอืงท่องเทีย่วทีต่ ัง้อยู่รมิอ่าวน้ําลกึบอธเนียบรเิวณทางตอนเหนือของทะเล

บอลตคิ มปีระชากรอาศยัอยูเ่พยีง 22,000 คน แต่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงทีม่คีวามสาํคญัของแลป

แลนด ์เน่ืองจากเป็นทีป่ระจําการของเรอืตดัน้ําแขง็ และมกีารจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆ ปี นําท่านเขา้

ชมภายในอาคาร Snow Experince 365เขา้ชมภายใน Ice Restaurant ภตัตาคารและบารน้ํ์าแขง็ที่

เปิดให้บรกิารตลอดทัง้ปี ท่านจะได้ชมประติมากรรมและน้ําแขง็ที่อศัจรรย์ ผนังทัง้หมดตกแต่งด้วย

น้ําแขง็ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื 
 

วนัท่ีหก เมืองเคม่ี • Snow Experince 365•  Ice Restaurant •  นัง่เรือตดัน้ําแขง็ SAMPO      
      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  นําท่านสู่ท่าเทยีบเรอื เรือตดัน้ําแขง็ (SAMPO ICEBREAKER CRUISE)ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดในโลก เรอืปลด

ประจาํการแลว้นํามาใหน้กัท่องเทีย่วไดส้มัผสักบัความหฤหรรษ์ประสบการณ์ใหม่ๆ  จากเรอืทลายน้ําแขง็

ทีบ่ดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอารก์ตกิ ใหทุ้กท่านไดส้มัผสักบัประสบการณ์ใหม่ทีย่ากจะลมืเลอืน จาก

การทลายทุ่งน้ําแขง็ทีจ่บัตวัหนากว่า1 เมตรในแต่ละวนั อสิระใหท้่านไดว้่ายน้ําทะเล ICE Swimming ลง

ว่ายน้ําในบ่อน้ํากลางทะเลที่หนาวเยน็ และลอ้มรอบไปดว้ยน้ําแขง็หนา อุณหภูมทิีต่ดิลบกว่า 20 องศา

เซลเซยีส โดยชุดพเิศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT ระหว่างทางทีล่่องไปบนน้ําแขง็ และหมิะ

ขาวโพลน ท่านสามารถที่จะสมัผสัประสบการณ์ใหม่ด้วยการลงไปว่ายน้ําที่มอุีณหภูมติํ่ากว่า 0 องศา 

ดว้ยชุดชชูพีทีอ่อกแบบพเิศษทีส่ามารถป้องกนัความหนาวเยน็ไดอ้ย่างดเียีย่มท่านจะรูส้กึเหมอืนลอยอยู่

ในทะเลธรรมดาแต่รอบ ๆ ตวัทา่นเป็นน้ําแขง็ทัง้หมด 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้  นําท่านเดินทางสู่ ฮสักี้ซาฟารีฟารม์ให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์อนัแปลกใหม่กบัการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทยีมสุนัขฮสักี้ที่มไีวบ้รกิาร

ภายในฟาร์ม พรอ้มสมัผสักบัความน่ารกัและแสนรูข้องสุนัขพนัธุ์ไซบเีรยีนฮสักี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่แขง็แรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลงั เป็น

คุณสมบตัทิีส่บืทอดจากบรรพบุรุษทีม่าจากสิง่แวดลอ้มทีห่นาวเยน็อย่างรุนแรงของไซบเีรยี และจากการเพาะพนัธุข์องชาวชุกช ี(Chukchi) 

ทีอ่าศยัอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของทวปีเอเชยี สนุขัถูกนําเขา้มาในอลาสกา้ ระหวา่งช่วงตื่นทองทีเ่มอืงนอมน์ (Nome) และแพรเ่ขา้

สูส่หรฐัอเมรกิาและแคนาดาในฐานะสนุขัลากเลื่อน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ นําท่านเดนิทางเขา้สูส่นามบนิโรวาเนียม ิ

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์จากนัน้ **รอเปลีย่นเครือ่ง** 

14.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนดโ์ดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่ AY 534  

15.25 น. เดนิทางถงึ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด ์ซึง่มพีรมแดนตดิกบัประเทศรสัเซยี ซึง่สถาปัตยกรรมภายใน

เมอืง จะเป็นแบบคลาสสคิโบราณ ผสมผสานกบัแบบทนัสมยัของสแกนดเินเวยีทีม่ชีื่อเสยีงดา้นศลิปะและการ 

** นําคณะเขา้รบัการตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR TEST ** 
**เพือ่ออกเอกสารผลตรวจใชใ้นการเชค็อนิกลบัประเทศไทย (รวมคา่บรกิารตรวจเรยีบรอ้ยแลว้)** 

จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเฮลซงิก ิณ ห้างสต๊อกมานซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฟินแลนด ์มเีวลาใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยันําท่านเดนิทางต่อไปยงัย่านถนนเอสปลานาดิย่านถนนคนเดนิสําหรบันักชอ้ปทีต่้องไม่พลาดมาเยอืน เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจ

กลางเมอืง ซึง่มทีัง้สนิคา้พืน้เมอืง ทีส่องขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวดีชิเรยีงรายไปดว้ยสนิคา้ดไีซน์ชื่อดงั 

19.00 น.  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม HOLIDAY INN WEST RUOHOLAHTI HOTELหรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียง

โรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อน

การเดนิทาง) 

 

 

 

วนัท่ีเจด็ โรวาเนียมิ • ฮสัก้ีซาฟารีฟารม์ • เฮลซิงกิ    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 



 
 
 

 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  นําท่านชม จตัุรสัรฐัสภา (Senate Square)จตุัรสักลางเมอืงทีใ่ชจ้ดักจิกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรข์องเฮลซงิก ิโดย

ใจกลางจตุัรสัมอีนุสาวรยีพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร ์ที ่2 ประดษิฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า และดา้นหลงัรปูปัน้นัน้เอง คอื มหาวหิารเฮลซงิก ิ

(Helsinki Cathedral) ซึง่ในอดตีเรยีกวา่โบสถนิ์โคลสั เป็นมหาวหิารสขีาวบรสิุทธิส์วยงาม ตัง้เด่นตระหง่านอยูจ่นเรยีกว่าเป็นจุดแลนดม์ารก์

ของเฮลซงิกกิว็า่ไดซ้ึง่จะมนีกัท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายรปูกนัเป็นจาํนวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปทีง่ดงามและคลาสสคิใหช้มกนั 

 

จากนัน้  นําท่านเขา้ชม วิหารอุสเพนสกี้วหิารสไตลอ์อโธดอกสอ์อกแบบโดยสถาปนิกชาวรสัเซยีในช่วงปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตวัวหิารเองใชเ้วลา

ก่อสรา้งเพยีง 6 ปีเศษหลงัจากเขาเสยีชวีติลง การออกแบบดา้นนอกวหิารมสีสีนัแปลกตาซึ่งหาดูไดย้ากโดยตวัวหิารสน้ํีาตาลอฐิโดมสฟ้ีา

อ่อน และยอดโดมสทีอง 

จากนัน้  นําท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิอสุตัง้อยู่ในสวนซเิบลอิุส สรา้งขึน้เพื่อสดุดใีหแ้ก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสกิชื่อดงัของโลกชาวฟินแลนดน์ามว่า

Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาว

ฟินน์ใหลุ้กขึน้มาเรยีกรอ้งเอกราชจากรสัเซีย ลกัษณะเป็น

อนุสาวรยี์ทีต่ ัง้อยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตา

ทนั สมยั สร้างโดยนําเอาแท่งเหล็ก 600 แท่งมาเชื่อมเข้า

ด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ตัง้อยู่

กลางแจง้อยา่งโดดเด่นเป็นสงา่ 

จากนัน้  นําท่านเข้าชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (โบสถ์หิน)หน่ึงใน

สถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีเ่ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ซึง่ในแต่ละปี

จะมผีูค้นนับลา้นคนมาเยอืนโบสถ์แห่งน้ีออกแบบโดยพีน้่อง

สถาปนิกนาม ทโีม และทูโอโม โดยใชเ้วลาสรา้งกว่า 39 ปีตัง้แต่ค.ศ.1930-1969 บรเิวณด้านในสรา้งขึน้จากการสกดัหนิล้วนๆ หลงัคามุง

ดว้ยทองแดงและเวน้ช่องตรงกลางเป็นเหมอืนลายลกูกรงแนวตัง้เพื่อใหแ้สงธรรมชาตสิามารถสอ่งเขา้มาดา้นในได ้การออกแบบเช่นน้ีทําให้

บรเิวณโถงดา้นในเกดิเป็นอะคสูตคิชัน้ยอดในการแสดงดนตรซีึง่ปัจจุบนัสถานทีแ่หง่น้ีถูกใชใ้นการจดัแสดงคอนเสริต์บ่อยครัง้ 

วนัท่ีแปด เฮลซิงกิ • จตัรุสัรฐัสภา•วิหารอสุเพนสก้ี • อนุสาวรียซิ์เบลิอสุ • โบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ   

                สนามบินเฮลซิลกิ• กรงุเทพฯ     (เช้า/กลางวนั/บนเครื่อง) 

 

 



 
 
 

 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิกเิพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

16.50 น. เดนิทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิฟินแอรเ์ทีย่วบนิทีA่Y 141(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

 

 

07.25+ น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเก้า สนามบินสวุรรณภมิู     

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปีพกักบั

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริม

เตียง) 

พกัเด่ียว 

11-19ก.พ.65 15+1 159,000 158,000 157,000 25,000 

19-27 ม.ี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 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธุรกจิ Business Classเพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนทาํการจองคะ่*** 110,000-120,000 

 

*** การนัต ี10 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ)และตัว๋เครือ่งบนิภายในชัน้ประหยดั Economy 

Class เสน้ทาง (เฮลซงิก-ิอวิาโล-โรวาเนียม-ิเฮลซงิกงิ)สายการบนิฟินแอร ์

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 7 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 8 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้น้ีหากสายการบนิมกีาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ําหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรอือื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดตามการ

เปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้นําเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

 คา่น้ําดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วซ่ีาใหท้่านไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทางค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุ้มครองถงึการ

สญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวัและปัญหาสขุภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษน้ํีามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

× คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

× คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

× คา่ใชจ่้ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้่วยคนขบัรถ35 ยโูร /ทรปิ/ลกูทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ) 

× คา่ทปิหวัหน้าทวัร9์00 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ท่าน 

× คา่ตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

× คา่โรงแรมAQ 1 คนื + คา่ใชจ่้ายการตรวจRT-PCR เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

× คา่ประกนัสขุภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งท่องเทีย่ว 

 

 

 

เงื่อนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร:์ 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 80,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจําใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิคา่มดัจาํใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจาํทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 



 
 
 

 
 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งทาํก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจาํใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจําโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชาํระเตม็จาํนวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการเลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปน้ี 

• คา่ธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและคา่ดาํเนินการตามจรงิ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา 

• ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซ่ีา ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารทีส่ําคญัในการยื่นวซ่ีาหากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิ

ถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไมอ่อกตัว๋ท่านจะเสยีแต่คา่มดัจาํตัว๋ตามจรงิเท่านัน้ 

• ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจําหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทาง

หากท่านไมป่รากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผา่นการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 100%  

• ทางบรษิัทเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบินสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน หรอื

พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสาํรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

• บรษิทัฯจะทําการยื่นวซ่ีาของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีูส้ํารองที่นัง่ครบ 10ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบรษิทัฯจะต้องใช้

เอกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดร้บัการยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้

คณะครบ 10ท่าน จงึจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวซ่ีาเต็ม ทางบรษิทัต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซ่ีาด้วย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอยดแูล และอาํนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ําหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ําหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยื่นวซ่ีา

ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บรษิทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ่้ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้(10 

ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีาได้ครบ 10 ท่าน ทางบรษิัทฯยนิดีคนืเงนิให้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาและ

คา่ใชจ่้ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครือ่งบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ให้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน้ําเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัรท์ัง้หมด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดทาํการวนัอาทติย ์ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักล่าว 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 



 
 
 

 
 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั 

ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่ง

ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ่้ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอื

ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชื่อได ้

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตมีดัจํากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออก

ประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่าํใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งทาํพาสปอรต์เล่มใหมก่่อนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่น้ีอยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูสาํคญัสาํหรบักรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศฟินแลนด)์ 

ยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (จามจรีุสแควร ์ชัน้ 4) 

 

• ในการยืน่วซี่าทางสถานทตูจะเกบ็หนงัสอืเดนิทางไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาใชไ้ด ้  

ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าประมาณ 15วนัทาํการ ไมร่วมวนัหยดุ เสาร-์อาทติย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ และวนัหยดุของทาง

สถานทตู หรอื อาจชา้หรอืเรว็กวา่กาํหนดขึน้อยูก่บัสถานทตู 

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

 
 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 
 
 

 
 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีน้าเหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอยา่งน้อย 2 หน้า อายุการใชง้านเหลอืไม่

น้อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัและหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด (หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย) 

***สาํหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบคุคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  

(สีน้ําเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบคุคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รปูถ่ายสี

หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ  

(พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทค เลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ) 

 

 

 
กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง 

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ประกอบดว้ย 

• BankStatement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

• Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงนิทัง้ 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลกูคา้ทาํรายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนั) ก่อนวนัยืน่ 

วซี่า   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

สาํคญัมาก !!ห้ามทาํการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้เดียวก่อนการยื่นวีซ่าเดด็ขาด 

 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีส่ามารถรบัรองคา่ใชจ่้ายไดน้ัน้ คอื 

-  พอ่, แม่ สามารถรบัรองคา่ใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้

- เพือ่น ไม่สามารถรบัรองคา่ใชจ่้ายใหก้นัได ้

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ 

กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกาํหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาํหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รปูถ่าย 

 

3. หลกัฐานการเงิน 

 



 
 
 

 
 

• กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดงัน้ี  

 

- ตอ้งทาํเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ 

พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์  เช่น สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผูส้นับสนุนและชื่อผูเ้ดนิทางชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

-  Statement  ยอ้นหลงั 6  เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ่้ายเป็นภาษาองักฤษ 

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้อง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

• เจ้าของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

• พนักงานทัว่ไป  หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบรษิทัฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทาํงาน พร้อมระบวุนัลาและประเทศท่ีเดินทาง

ทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ืน่) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ืน่) 

 

 

 

• สาํเนาทะเบยีนบา้น 

• สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล(ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 

 

• หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

• หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ

กบัมารดา)พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิามาดว้ย 

• หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั (1 ใบ ต่อ เดก็ 1 ท่าน เท่านัน้) 

พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิาและมารดา  

4. หลกัฐานการทาํงาน 

 

5. เอกสารส่วนตวั 

 

6. กรณีเดก็อายไุม่ถึง 18 ปี ไมไ่ด้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 

 



 
 
 

 
 

• ในกรณีท่ีเดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถทีจ่ะแสดงหน้าสาํเนาหนงัสอืเดนิทางของบดิาหรอืมารดา พรอ้มกบั สาํเนา 

หน้าวซ่ีา Schengen ทีย่งัมอีายุการใชง้านได ้แนบพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิทีส่ามารถยนืยนัไดว้า่ไปพรอ้มกนัจงึจะสามารถยกเวน้ หนงัสอืยนิยอมได ้

*สาํหรบัหนังสือยินยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบัจากทางสาํนักงานเขต หรืออาํเภอ* 

• กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

• กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา  พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่าน 

• ท่านไมจ่าํเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจรงิทีต่อ้งนําตดิตวัมาในวนัทีต่อ้งสแกนลายน้ิวมอื  

• บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลีย่นชื่อ เปลีย่นนามสกุล /สตูบิตัร (กรณีอายุตํ่ากวา่ 18 ปี ) 

• สมุดเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชใีนการขอยืน่วซ่ีา 

• เวลาการอนุมตัผิลวซ่ีาจะอยู่ 15วนั ทําการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทติย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรอื ในบางกรณีอาจ

ใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ทีก่ําหนด 

• ระหวา่งพจิารณาไมส่ามารถดงึเล่มออกมาก่อนได ้

• คา่แปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นคา่ดาํเนินการของทวัร ์

• การพจิารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูตทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิ้น  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนที่คอย

อํานวยความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านัน้ ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที ่

VISA ไมผ่า่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      7. ประกนัการเดินทางคุ้มครองโควิด-19 



 
 
 

 
 

ข้อมลูคาํร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศฟินแลนด ์  (โปรดระบขุ้อมลูเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด ์

1.) ข้อมูลเก่ียวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง 

       ชื่อและนามสกุล   _______________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถา้ม)ี  _______________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  

 

   วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. _____________________________________________ 

   สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ______________________________________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั(ทีส่ามารถตดิต่อได)้   _______________________________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์อืถอื  ____________________________________    E-mail :   

__________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด         สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส      สมรสไมไ่ดจ้ดทะเบยีน        หยา่       หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอยีดของคูส่มรส 

ชื่อและนามสกุลคูส่มรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคูส่มรส   _____________________________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _____________________________________________________________ 

 

 

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาองักฤษ) จาํนวนตามความเป็นจรงิ 

       บุตรคนที ่1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

       บุตรคนที ่2 ชื่อ     นามสกุล      

                    วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

       บุตรคนที ่3 ชื่อ     นามสกุล      

                    วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

 

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชกิในครอบครวั พี,่ น้อง (ภาษาองักฤษ) จาํนวนตามความเป็นจรงิ 

      พี,่ น้อง ที ่1 ชื่อ     นามสกุล      

                   วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

      พี,่ น้อง ที ่2 ชื่อ     นามสกุล      

                   วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

 พี,่ น้อง ที ่3 ชื่อ     นามสกุล      

                   วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้ากาํลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบรษิทัทีท่ํางาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3.2) ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่าํงาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

             



 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3.3) งานปัจจุบนัทําอาชพี โปรดระบุตําแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่าํงาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านกําลงัศกึษาอยู ่ _________________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

           ม ี    วนัทีอ่อกวซ่ีา และวนัทีห่มดอายุวซ่ีา ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายุวซ่ีา  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายุวซ่ีา  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายุวซ่ีา  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายุวซ่ีา  _________________________ 

          ไมเ่คยมวีซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมวีซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีส่แกนลายน้ิวมอืล่าสดุ   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายน้ิวมอืล่าสดุ  

                      ไดจ้ากหน้าวซ่ีาเชงเกน้ล่าสดุทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วนัทีส่แกนลายน้ิวมอืล่าสดุ  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 

        ออกคา่ใชจ่้ายเอง                        

 

       มผีูอ้อกคา่ใชจ่้ายให ้   ระบุชื่อ    ความสมัพนัธ ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


