
  

 

 

เฮลซิงกอิวิาลา อนิารี หมู่บา้นอกิลูฟารม์สนขัฮสักี้ 

โรวาเนียมิ ลา่แสงเหนือโรวาเนียมิ หมู่บา้นซานตาครอสเคมิ 

เรือตดัน ้าแข็ง กวางเรนเดียรป์อรโ์ว พกัโรงแรมกระจกอกีลู 

ก าหนดการเดนิทาง :ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ้่ายสว่นตวั 
 



  

วันทีห่น่ึง  สนามบินสุวรรณภมิู-โดฮา - เฮงชิงกิ  
17.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินกาตาร ์แอรเ์วย(์QR)โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบั

พรอ้มอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
21.10 น.           ออกเดินทางสู ่เมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI)ประเทศฟินแลนดโ์ดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย(์QR)โดย

เท่ียวบินท่ีQR833/QR173*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองโดฮา 0030-0130 *.*.*.  

วันทีส่อง  เฮงชิงกิ - ชมเมือง   
07.10น. (เวลาทอ้งถ่ิน)เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์เมืองหลวงของประเทศ

ฟินแลนดเ์จา้ของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลกูครึง่ท่ีมีประชากรกวา่สี่แสนคนท่ีน่ีมีทัง้ชาวฟินน์
และสวีดิช เน่ืองจากฟินแลนดเ์คยอยู่ในอารกัขาของสวีเดนในอดีต ตอ่มาในสมยัพระเจา้ชารข์องรสัเซีย 
ไดท้รงขยายอาํนาจเขา้มาในฟินแลนด ์และไดย้า้ยเมืองหลวงมาตัง้อยู่ท่ีเฮลซิงกินบัแตน่ัน้มา.....หลงัผา่น
พิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้.... 
นาํท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร ์(SENATE SQUARE)จตัรุสักลางเมืองท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของเฮลซิงกิ
อยู่ท่ีน่ีลานกวา้งศนูยก์ลางทกุกิจกรรมของเมืองและเป็นพืน้ท่ีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานของเฮลซิงกิและ
ถือเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวตา่งชาติจะตอ้งเดินทางเขา้มาชมและถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลกึเสมอ ซึ่งสว่นใหญ่จดุนีม้กัเป็นจดุแรกในการเริ่มตน้เท่ียวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทสแควรส์ง่างาม
โดดเดน่ดว้ย อนสุาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 2 หนึ่งในกษัตริยแ์ห่ง
ราชวงศโ์รมานอฟผูท้รงไดร้บัการถวายฉายาวา่ “ซารผ์ูใ้หอิ้สรภาพ” จาก
การประกาศเลิกทาสใหเ้อกราชแก่ชนชาวรสัเซีย แตก่ลบัถกูลอบปลงพระ
ชนมใ์นปี 1881 จึงมีการสรา้งอนสุาวรียแ์ห่งนีข้ึน้ในปี 1894 เพ่ือแทนการ
ราํลกึถึงความย่ิงใหญ่ของพระเจา้อเลก็ซานเดอรท่ี์ 2 ท่ีทรงสรา้งความ
เปลี่ยนแปลงใหเ้กิดขึน้กบัรสัเซียซึ่งมีสว่นเช่ือมโยงถึงการพฒันาฟินแลนด์
ดว้ย นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI 
CATHEDRAL) อาคารหลงัสีขาวท่ีเห็นไดช้ดัเจนเมื่อยืนอยู่บนเซเนทส
แควร ์แตเ่ดิมเรียกมหาวิหารแห่งนีว้า่ “โบสถนิ์โคลสั” ถือเป็นแลนดม์ารก์สาํคญัอีกแห่งของเมือง ตวั
อาคารหลงัใหญ่สีขาวบริสทุธ์ิ ตดักบัสีเขียวมรกตของหลงัคาโดมเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามอีกแห่งของ
เฮลซิงกิท่ีไมค่วรพลาดชมเดด็ขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเป็นศาสนสถานแห่งคริสตจกัรนิกายลเูธอรนัท่ี
ออกแบบสรา้งดว้ยสไตลนี์โอคลาสสิก และสรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1852ภายหลงัมีการบรูณะและสรา้ง
ตอ่เติมทัง้สว่นของโดมและใตอ้าคารมหาวิหาร ปัจจบุนักลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความ
นิยมมาก  

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

บ่าย                  นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารอสุเปนสกี ้(USPENSKI CHURCH) โบสถค์ริสตนิ์กายออรโ์ธดอกซท่ี์
ใหญ่ท่ีสดุในยโุรปตะวนัตกซึ่งสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1868 และสรา้งเสรจ็ในอีก 6 ปีหลงัจากนัน้ถือเป็นศาสน
สถานท่ีสรา้งขึน้เพ่ือแทนความสมัพนัธท่ี์มีตอ่รสัเซียซึ่งเคยเขา้มาปกครองฟินแลนดน์านเกินกวา่ 100 ปี 
ทัง้ภายนอกและภายในมหาวิหารแห่งนีจ้ึงสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบรสัเซียเกือบทัง้หมด เพราะ
สรา้งดว้ยสไตลม์หาวิหารเก่าท่ีเคยมีในกรุงมอสโกเมื่อราวศตวรรษท่ี 16โดดเดน่ดว้ยเอกลกัษณส์าํคญัท่ี
ทาํใหใ้ครๆ ตา่งก็จาํไดด้ว้ยโดมทองบนยอดหลงัคาเขียวมรกตคลมุอาคารอิฐสีน ํา้ตาลแดงเอาไว ้แตก่็
สรา้งเสรจ็หลงัจากท่ีสถาปนิกผูอ้อกแบบเสียชีวิตไปแลว้ มหาวิหาร 
อสุเปนสกีถ้กูสรา้งอยู่บนหนา้ผาสงูแถบชานเมืองท่ีเป็นเหมือนจดุชมวิวเมืองไดท้ั่วและกวา้งไกล 
อิสระชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET)เพ่ือพบกบัศนูยร์วมนานาสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีอยู่
ตลอดแนวถนน เตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่..... 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  HELSINKI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม  เฮงชิงกิ- อิวาโล-ซารร์ิเซลก้า-หมู่บ้านอิกลู-แคคสลอตทาเนน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  นาํท่านออกเดินทางสู ่เมืองอิวาโล ่(IVALO) ประเทศฟินแลนดโ์ดยสายการบิน FINNAIR 
                         *.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไมส่ามารถยกเลิก หรือทาํการใดๆ ได ้ทกุกรณี *.*.*. 

(เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง เมืองอิวาโล ่(IVALO) ประเทศฟินแลนดห์ลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร
เรียบรอ้ยแลว้ 
นาํท่านเดินทางผา่นทะเลสาบ INARI(39กม.)เขตนีเ้ป็นเขต LAPLAND ของชาว SAMI ซึ่งเป็นนชนเผา่
พืน้เมืองทางเหนือของฟินแลนด ์ทะเลสาบนีม้ีความยาวถึง 80 กม. ...  

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย        จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่เมืองซารร์ิเซลกา้ (SAARISELKA) (70กม.)เพ่ือนาํท่านสู ่หมูบ่า้นอิกลแูคค

สลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN)(11 กม.)ตัง้อยู่เหนือเสน้เขตขัว้โลกเหนือ เขต
แลปแลนด ์(LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด ์โดยสถานท่ีแห่ง
นีอ้ยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศท่ีปกคลมุไปทั่ว
บริเวณ และยงัมีวิวทิวทศันใ์หช่ื้นชมความสวยงามของป่าเขา 
ท่ามกลางหิมะขาวโพลนท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจไมม่ีวนัลืม 
สาํหรบัหมูบ่า้นเรือนกระจกแห่งนีส้รา้งดว้ยกระจกนาํความรอ้น
แบบพิเศษ ซึ่งจะทาํใหร้ะดบัอณุหภมูิภายในหอ้งอบอุน่ตลอด 
อีกทัง้ยงัป้องกนักระจกไมใ่หถ้กูน ํา้แขง็เกาะเพ่ือใหท้่านไดช้มวิวภายนอกอย่างชดัเจน แมว้า่อณุหภมูิ
ภายนอกจะลดตํ่าลงมากกวา่ -30 องศาเซลเซียสก็ตามอีกทัง้หอ้งพกัแสนสบายนีย้งัมีหอ้งนํา้หอ้งอาบนํา้ 



  

พืน้ท่ีนั่งเลน่พรอ้มเตาผิงและซาวน่าสว่นตวัไวค้อยบริการ นอกจากนีย้งัมีโบสถเ์ลก็ ๆ และบารน์ ํา้แขง็ ซึ่ง
ทัง้ 2 อย่างนีจ้ะถกูสรา้งขึน้ในช่วงฤดหูนาวเท่านัน้… 

คํ่า *.*.*. อิสระอาหารค ํ่า ตามอธัยาศยั *.*.*.  
ท่ีพกั HOLIDAY CLUB SAARISELKA หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่  แคคสลอตทาเนน - โรวาเนียมิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (257กม.)นครหลวงของเขตแลปแลนด ์

ดินแดนมหศัจรรยบ์ริเวณเสน้อารค์ติก (เสน้แบ่งเขตอบอุน่กบัเขตหนาวเหนือ) 
เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  จากนัน้นาํท่าน ถ่ายภาพกบัเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) (8 กม.)เสน้แบ่งเขตแดนตามเสน้

รุง้และเสน้แวง เพ่ือกาํหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ 
โดยเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิลจะอยู่ท่ี 66 องศา 32 ลิปดา 44 
ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจดุเหนือสดุท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ี
อยู่แถบนีจ้ะไมไ่ดพ้บกบัพระอาทิตยข์ึน้เลยอย่างนอ้ย 24 
ชั่วโมง หรือพระอาทิตยไ์มต่กเลยเป็นเวลาอย่างนอ้ย 24 
ชั่วโมง ......อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั... 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  ROVANIEMI HOTELหรือเทียบเท่า 

*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดว้ยขอ้จาํกดัดว้ยมีแสงไฟภายในเมืองมากดงันัน้เรา
จะนาํท่านออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ ใหไ้กลและแสงไฟ เพ่ือเฝา้ปรากฏการณแ์สงเหนือได ้.*.*. 

วันทีห่า้  โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - เคมิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมหมูบ่า้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) 
(350 ม.)ตัง้อยู่บนเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิล ภายในหมูบ่า้นมีท่ีทาํการ
ไปรษณียส์าํหรบัท่านท่ีตอ้งการสง่ของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรกั และ
ยงัมีรา้นขายของท่ีระลกึ ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก อิสระใหท้่าน
เดินเลน่เท่ียวชมในหมูบ่า้นซานตาคลอส  

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู ่เมืองเคมิ (KEMI) (126กม.) เมืองท่องเท่ียวท่ี

ตัง้อยู่ริมอา่วบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) มี
ประชากรอาศยัอยู่เพียง 22,000 คน แตเ่ป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความสาํคญัของแลปแลนด ์



  

เน่ืองจากเป็นท่ีประจาํการของเรือตดันํา้แขง็ (SAMPO ICEBREAKER) และมีการจดัเทศกาลปราสาทใน
ทกุๆปี นอกจากนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของเหมืองแรโ่ครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยโุรป.... 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก  เคมิ-ICEBREAKER- เคมิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่ท่าเรือของ SAMPO 
ICEBREAKER…เรือ SAMPO ICEBREAKER เรือตดั
นํา้แขง็ หรือไอซเ์บรกเกอรท่ี์โดง่ดงัท่ีสดุในโลก ปลด
ประจาํการแลว้ และนาํมาใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสักบั
ความหฤหรรษ์ ประสบการณใ์หม่ๆ จากเรือทลายนํา้แขง็
ท่ีบดทลายมากวา่ 30 ปีในเขตอารก์ติก  
นาํท่านสมัผสักบัประสบการณใ์หมท่ี่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน ํา้แขง็ท่ีจบัตวัหนากวา่ 1 เมตรใน
แตล่ะวนัวา่ยนํา้ทะเล ICE SWIMMING ลงวา่ยนํา้ในบ่อนํา้กลางทะเลท่ีหนาวเย็น และลอ้มรอบไปดว้ย
นํา้แขง็หนา อณุหภมูิท่ีติดลบกวา่ 20 องศาเซลเซียสโดย ชดุพิเศษA WATER RIGHT THERMAL SUIT 

เท่ียง                 *.*.*. อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  
บ่าย  จากนัน้นาํท่านสมัผสักิจกรรมอนัดบัหนึ่งของการตะลยุหิมะกบัการขบัขี่สโนวโ์มบิล (SNOWMOBILE) 

พาหนะท่ีคลอ่งตวัท่ีสดุในการเดินทางบนหิมะหรือนํา้แขง็ โดยท่านจะไดร้บัคาํแนะนาํในการขบัขี่ท่ี
ถกูตอ้ง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และชาํนาญเสน้ทางในการเดินทางท่อง 
เท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ 
จะมีการจดัเตรียมเครื่องกนัหนาวใหท้่านอย่าง
ครบถว้นตัง้แตศ่ีรษะจรดเทา้ นาํท่าน ขบัขี่ส
โนวโ์มบิล ลดัเลาะไปบนทุ่งน ํา้แขง็กวา้ง…. 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า 

*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE 
RESORT ดว้ยขอ้จาํกดัดว้ยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดงันัน้เราจะนาํท่านออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ 
ใหไ้กลและแสงไฟ เพ่ือเฝา้ปรากฏการณแ์สงเหนือได ้*.*.*. 
 
 

 



  

วันทีเ่จด็  เคมิ-เฮลชิงกิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านออกเดินทางสู ่เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนดโ์ดยสายการบินฟินแอร ์
                         *.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไมส่ามารถยกเลิก หรือทาํการใดๆ ได ้ทกุกรณี *.*.*. 
                         (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด.์..หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากรเรียบรอ้ย 
18.00 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร ์(QR) เท่ียวบินท่ีQR308/QR838 

วันทีแ่ปด  โดฮา - ประเทศไทย 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองโดฮา : 2350-0150 *.*.*. 
12.35 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 
หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสมทัง้นีท้างบริษัทฯจะยึดถือความ       

ปลอดภยัตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

อตัราค่าใช้จ่าย 

วันทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ต ่ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เดก็ต ่ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่

ทา่น 
ไม่มีเตยีงเสริม 

พกัเดีย่วเพิม่ 

24-31 ธ.ค. // 31 ธ.ค. – 7 ม.ค. 125,500.- 30,000.- 

ปี 2022 
22-29 ม.ค. / 26 ม.ค.-2 ก.พ. 
28 ม.ค.-4 ก.พ. 

115,500.- 27,000.- 8-15 ก.พ. / 18-25 ก.พ. 
23 ก.พ.-2 ม.ีค. 

3-10 ม.ีค. / 18-25 ม.ีค. 
24-31 มี.ค. 

9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. 
11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 

125,500.- 30,000.- 



  

 

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้สาํหรบัการเปลี่ยนแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่ตั๋วภายใน *.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไมส่ามารถยกเลิก หรือทาํการใดๆ ได ้ทกุกรณี *.*.*. 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
5. คา่หวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 
6. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า  
7. คา่วีซ่าเช็งเกน้ 
8. คา่ทิป 
9. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ในวงเงินท่านละไมเ่กิน 1,650,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
คา่รกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัิเหต ุและเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยา้ยเพ่ือการรกัษาพยาบาล
ฉกุเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจาก
อบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง , คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
คา่บริการพิเศษตา่งๆ  
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง  

**กรุณาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวรท์ีท่่านได้รับถอืเป็น 
สัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 



  

 
เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 40,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15วนัก่อนการเดินทางหากท่านไมผ่า่นการอนมุตัิวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตจุาํเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก เช่น กรณีทีเ่มือง
น้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนก่อนวนัเดินทางทกุกรณี เก็บคา่บริการท่านละ 
3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทกุกรณี เก็บคา่บริการทวัรเ์ตม็จาํนวน
ตามราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอบุตัิเหต,ุเจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรบัรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษัทระบุ
ขอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจ
ของสายการบินและบริษัทตา่งประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน หรือคา่ตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถามเพ่ิมเติม
จากทางบริษัทฯอีกครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอบุตัิเหต,ุเจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบขุอ้ความตาม
เง่ือนไขสายการบินนัน้ ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจของ
สายการบินและบริษัทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดั
จาํตั๋ว หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่า
แลว้ 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ไมอ่นญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทางหากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  



  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีท่ีคณะไมค่รบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
- เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณี
ท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
สภาวะอากาศและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัรแ์ละไดช้าํระคา่มดัจาํทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือ
ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long 
leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
 กรณีทรพัยส์ินสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( 
ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ ผูร้ว่มเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้างบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในทกุกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑตู เพ่ือใหอ้ยู่ในดลุพินิจ
ของสถานฑตู เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซ่า 



  

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่็
ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซ่า แตใ่นการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า จะอยู่ในดลุพินิจ
ของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีนี ้

 เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไมข่อ
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะ
อากาศ และเหตดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละ ความ
ปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารกัหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรกัเกียจ 
ของคนสว่นใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสรุาบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือ
ถือวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ื่นใหก้่อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพ่ือความสขุของผูเ้ดินทางเป็นสว่น
ใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้ม ี
ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อน 
จองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนซือ้ทวัร ์เพ่ือหาขอ้สรุป
รว่มกนั) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์
นัน้ๆ  

ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน
ภายใน  



  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํ
แลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 
 

ข้อความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ  เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์งูสดุใน
การเดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอบุตัิเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  
อนัเน่ืองจากอบุตัิเหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, 
การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราช
ฑตู รวมถึงผูม้ีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึ่ง
อยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบตัิตามกฎระเบียบดา้นการความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ
การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมค่ืนคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดต้ามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท 
จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซึ่งรว่มเดินทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
 

 
เอกสารประกอบการการยืน่วซ่ีาฟินแลนด ์
*** ยืน่วซ่ีาเดี่ยวแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8) ***ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีานับจากวันยืน่ประมาณ 15 
วันท าการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 
ชุด และส าเนา 1 ชุดในวันยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวซ่ีา ไม่
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 



  

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้าน
เหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไมช่าํรุด(หนงัสือเดินทางเลม่เก่า กรุณา
นาํมาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จาํนวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไมเ่กิน 6 
เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง  
**สาํเนาสมดุบญัชี หรือ Statement บญัชีออมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6เดือน 
(รบกวนลกูคา้ทาํรายการเดินบญัชี ยอดเงนิในบัญชข้ัีนต ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน 
ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนั ก่อนวนัย่ืนวีซ่า และหากบญัชีกระโดดเดือน
ตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 
**หนงัสือรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัตี) ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรง
ตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีย่ืน) (ใช้ท้ัง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้) 
3.2 กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลท่ีสามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือด
เดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านัน้) 
3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเท่านัน้ 
3.2.2. ถ่ายสาํเนาสมดุบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบคุคลท่ีออกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถกูรบัรองคา่ใชจ้่ายให ้เช่น สาํเนาทะเบียนสมรส สตูิบตัร 
ทะเบียนบา้น 
**สถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจาํ และบญัชียอดติดลบ** 
4. หลกัฐานการทาํงาน  
-เจา้ของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายไุมเ่กิน 3 เดือน 
หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนกังาน หนงัสือรบัรองการทาํงาน จากบริษัทฯ ระบตุาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 
-นกัเรียนหรือนกัศกึษา ใชห้นงัสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีกาํลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 
5. เอกสารสว่นตวั 



  

-สาํเนาทะเบียนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูิบตัร (กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเดก็อายไุมถ่ึง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  
-หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยินยอมระบใุหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอม
ระบใุหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบยิุนยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอรต์บิดาและมารดา 
-กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอาํนาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมม่ี passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชีแ้จงวา่ทาํไมไมม่ี passport *** 
-กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์บับตุรท่ี
สถานทตูดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านัน้) 
7. ท่านไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ 

 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพ่ิมเติม 


