
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 06.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการฟินแอร์ FIN AIR (AY) โดยมีเจา้หนา้ท่ี

อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

09.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี AY 142   

  (ใชเ้วลาบิน 10 ชัว่โมง 55 นาที+) 

 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์จากนั้น **รอเปล่ียนเคร่ือง** 

16.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอวิาโล ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี  AY 605   

18.00 น. เดินทางถึง เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด ์น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย  

(**เวลาทอ้งถ่ินของประเทศฟินแลนด์ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือสะดวกในการ

นดัหมาย) 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ • เมืองอวิาโล • ฟินแลนด์    (-/-/เยน็) 

 



 

 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  IVALO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองอวิาโล 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางขา้มสู่พรมแดนนอร์เวย ์สู่เมืองเคิร์คเนส(Kirkenes)โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชัว่โมง+) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ นครหลวงแห่งบาเร้นซ์ บา้นหลากสีสันสไตลน์อวีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกด

ชดัเตอร์แบบรัวๆ ผ่านชมทะเลสาบอินารี แหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่ และท่ีอยูอ่าศยัของชนพ้ืนเมืองชาวซามิ 

 

วนัที่สอง  อวิาโล • เมืองเคร์ิคเนส Kirkenes • กจิกรรมน่ังรถลากจับปูยกัษ์ King Crab Safari   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 



 

 

เท่ียง                 บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านสู่ สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเขา้สู่การตะลุยหิมะ กบักิจกรรมนัง่รถลากจบัปูยกัษ ์ทางบริษทัฯได้

จดัเตรียมอุปกรณ์กนัหนาว ถุงมือ รองเทา้ตะลุยหิมะไวใ้หก้บัทุกท่าน โดยจะมีเจา้หนา้ท่ี (ไกดท์อ้งถ่ิน) คอยดูแลใหค้ าแนะน า 

จากนั้น น าท่านน่ังรถเล่ือนที่ลากโดยสโนว์โมบิล Snowmobile เขา้สู่ทอ้งทะเลแบเรนท ์ท่ีกลายเป็นน ้าแขง็ในช่วงฤดูหนาวสู่

จุด จับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยกัษเ์ป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศนอร์เวย ์แต่ละตวัจะมีน ้าหนกัประมาณ 10 

–13 กิโลกรัม ส่วนขา ท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1.8 เมตร เลยทีเดียว ไกดท์อ้งถ่ินจะแสดงกรรมวิธี การจบัปูใหทุ้กท่านดูและให้ทุก

ท่านไดล้องสัมผสัดว้ยตวัเอง จากนั้น จะน าปูท่ีจบัไดม้าปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านไดท้านอย่างจุใจ (บุฟเฟต์ขาปูยกัษส์ดๆ 

พร้อมน ้าจ้ิมซีฟู้ดจากเมืองไทย)  

 



 

 

  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  THON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองเคร์ิคเนส 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาริเซลก้า โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง+) เมืองท่องเท่ียวตั้งอยู่ทาง

ตอนเหนือของฟินแลนด์มีช่ือเสียงอยา่งมาก ทางดา้นท่ีพกัและรีสอร์ท และเป็นพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของแลปแลนด์ท่ีมีโอกาส

เห็นแสงเหนือไดม้ากท่ีสุด 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วนัที่สาม  ซาริเซลก้า • ขับสโนโมบิลตะลุยหิมะ • พกั Northern Light Village    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 



 

 

 

จากนั้น  น าท่านสมัผสักิจกรรมอนัดบัหน่ึงของการเท่ียวแบบตะลุยหิมะ ดว้ยการขบัข่ี สโนว์โมบิล SNOWMOBILE (**รถ 1 คนั น่ังได้

เพียง 2 ท่าน**) พาหนะท่ีคล่องตวัท่ีสุดในการเดินทางบนหิมะหรือน ้ าแข็ง โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขบัข่ีท่ีถูกตอ้ง 

สนุกสนาน และปลอดภยั จากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการเท่ียวแบบสโนวโ์มบิล ซาฟารี โดยทางบริษทัฯ 

ไดมี้การจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวให้ท่านอยา่งครบถว้น ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ ให้ท่านได ้เปล่ียนชุด และสวมใส่ชุดใหม่ดว้ยชุด

กนัหนาว, เปล่ียนรองเทา้ท่ีให้ความอบอุ่น, ถุงมือ, หมวกกนัน็อคเพ่ือความ เรียบร้อยปลอดภยั จากนั้น ท่านจะไดส้นุกสนาน

โลดแล่นไปตามทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่ ลดัเลาะไปตามป่าน ้ าแข็ง และเพลินเพลินกบัการขบัข่ีสโนว์โมบิลในดินแดนแห่ง

ความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน ้าแขง็กวา้งอยา่งเตม็อ่ิมตลอด 2 ชัว่โมง 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Northern Lights Village Saariselka หรือเทียบเท่า เพ่ือให้ท่านไดมี้เวลาไดร่้วมสนุกกบักิจกรรม

มากมายภายในรีสอร์ทอยา่งเตม็อ่ิม  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

จากนั้น  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Northern Lights Village Saariselka หรือเทียบเท่า 

 โรงแรมสไตล์ CABIN หลังคากระจก สร้างด้วยกระจกน าความร้อนแบบพิเศษ ซ่ึงจะท าให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่น

ตลอด พร้อมห้องน ้าส่วนตัวและห้องอาบน ้าแบบฝักบัวภายในห้องพักเป็นการเปิดประสบการณ์เฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบ

ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวนัลืม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที่ส่ี  ซาริเซลก้า • โรวาเนียมิ •  หมู่บ้านซานตาคลอส   •  กจิกรรมตามล่าหาแสงเหนือ     (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพ

ทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ท่ีออกหากินในเวลากลางวนั ตลอดเส้นทางท่าน

จะไดเ้้ห็นภูมิประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบัทิวสน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของนักท่องเท่ียวทัว่โลก น าท่าน 

ถ่ายรูปกบั เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพ่ือก าหนดขอบเขตของ 

บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยูท่ี่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือ สุดท่ีใน

เวลา 1 ปีคนท่ีอยูแ่ถบน้ีมีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยข้ึ์นเลยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอย่าง

นอ้ย 24 ชัว่โมง  

 



 

 

น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE) หรือท่ีท าการของ ซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสัน

สดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านไดพ้บกบัลุงซานตาคลอสตวัโตในชุด คริสต์มาสสีแดงท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทุกท่าน

ด้วยสีหน้าท่ียิ้มแยม้ น าท่านแวะชมท่ีท าการไปรษณีย์ ซานตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ท่าน

สามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อเขียน อวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอส

ส่งกลบัมายงัประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณีย ์อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสท่ีประดบั

ประดาดว้ยธีมคริสตม์าสอนัสวยงามตาม อธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก ภายในหมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี 

  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

จากนั้น น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) โดยรถบสัปรับ

อากาศเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึงแสงออโร

ร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ี พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น

ปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบ ล่วงหนา้ได ้ โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั 

และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม *** 

 



 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคติิร่า (Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฟินแลนด ์ผา่นชมเมือง จนกระทัง่สู่ หมู่

บ้านเลวี ่(Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารัก ในตวัเมืองเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลา ใหท่้านเดินทางเล่นเก็บ

ภาพความสวยงามอยา่งเตม็ท่ี  

 

 

 

วนัทีห้่า  โรวาเนียมิ • เมืองคิติร่า •  หมู่บ้านเลวี ่•  น่ังกระเช้าชมววิ Levi 2000 Gondoli   • ฟาร์มกวางเรนเดียร์ Reindeer Farm

                         (เช้า/กลางวัน/

เยน็) 

 

 



 

 

 

จากนั้น  น าท่าน น่ังกระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ข้ึนสู่ยอดเขาเลวี่ จุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของตวัเมือง ให้ท่านไดส้นุกสนานใน

บริเวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการเล่นสโนวต์ามอธัยาศยั  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์(Reindeer 

Farm) หรือฟาร์มกวางคา รี บู  พ ร้อมสัมผัส

ประสบการณ์นั่งรถลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์

ข้ามผ่านเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (การนั่งรถลาก

เล่ือนหิมะ Sled Ride ข้ึนกบัสภาพ อากาศในวนั

นั้นๆ) ให้ท่านไดส้ัมผสักบัความน่ารักของกวาง

เรนเดียร์ซ่ึงเป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีมีขนาด

ใหญ่ โดยตวัผูมี้ขนาดใหญ่ ขนาดโตเตม็ท่ีมีน ้าหนกักวา่ 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ214 เซนติเมตร ขนตามล าตวัยาม ปกติ



 

 

จะมีสีน ้าตาล แต่เม่ือเขา้สู่ฤดูหนาว ขนจะเปล่ียนไปเป็นสีอ่อนข้ึน หรือสีขาว ชาวแลปแลนดนิ์ยมเล้ียงไวเ้พ่ือใช ้งานส าหรับ

รถลากเล่ือน อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปกบักวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนดอ์ยา่งใกลชิ้ดเตม็อ่ิมตลอด 1.30 ชัว่โมง พร้อมบริการชา/

กาแฟเพื่อคลายความหนาว 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      

จากนั้น  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัทีห่ก  เมืองเคมี่ • Snow Experince 365 •  Ice Restaurant •  น่ังเรือตัดน า้แข็ง SAMPO       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 



 

 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมี่ เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูริ่มอ่าวน ้าลึกบอธเนีย บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค มีประชากร

อาศยัอยูเ่พียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความส าคญัของแลปแลนด ์เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือ

ตดัน ้ าแข็ง และมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆ ปี  น าท่านเขา้ชมภายในอาคาร Snow Experince 365 เขา้ชมภายใน Ice 

Restaurant ภัตตาคารและบาร์น ้าแข็ง ท่ีเปิดให้บริการตลอดทั้งปี ท่านจะได ้ชมประติมากรรมและน ้ าแข็งท่ีอศัจรรย ์ผนงั

ทั้งหมดตกแต่งดว้ยน ้าแขง็ ได ้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น  น าท่านสู่ท่าเทียบเรือ เรือตัดน ้าแข็ง (SAMPO ICEBREAKER CRUISE) ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในโลก เรือปลดประจ าการแลว้ 

น ามาให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัความหฤหรรษป์ระสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน ้ าแข็งท่ีบดทลายมากว่า 30 ปี ในเขต

อาร์กติก ให้ทุกท่านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ท่ียากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน ้าแข็งท่ีจบัตวัหนา กว่า 1 เมตรในแต่

ละวนั อิสระให้ท่านไดว้่ายน ้ าทะเล ICE Swimming ลงว่ายน ้ าในบ่อน ้ ากลางทะเลท่ีหนาวเยน็ และลอ้มรอบไปดว้ยน ้ าแข็ง



 

 

หนา อุณหภูมิท่ีติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT ระหว่างทางท่ีล่องไปบน

น ้าแขง็ และหิมะขาวโพลน ท่านสามารถท่ีจะสัมผสัประสบการณ์ใหม่ดว้ยการลงไป ว่ายน ้าท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่า 0 องศา ดว้ย

ชุดชูชีพท่ีออกแบบพิเศษท่ีสามารถป้องกนัความหนาวเยน็ไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ท่านจะรู้สึกเหมือนลอยอยูใ่นทะเลธรรมดาแต่รอบ 

ๆ ตวัท่านเป็นน ้าแขง็ทั้งหมด  

 



 

 

  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      

จากนั้น  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็น

โรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

วนัทีเ่จ็ด  โรวาเนียมิ • ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม • เฮลซิงกิ    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 

 



 

 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์อนัแปลกใหม่กบัการทดลองซ่ิงรถเล่ือนเทียม สุนขัฮสัก้ีท่ี

มีไวบ้ริการภายในฟาร์ม พร้อมสัมผสักับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพนัธุ์ไซบีเรียนฮัสก้ี ซ่ึงเป็นสุนัขท่ี แข็งแรง 

คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาวเยน็อยา่ง รุนแรงของไซบี

เรีย และจากการเพาะพนัธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ท่ีอาศยัอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีป เอเชีย สุนขัถูกน าเขา้มา

ในอลาสกา้ ระหวา่งช่วงต่ืนทองท่ีเมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เขา้สู่สหรัฐอเมริกาและ แคนาดาในฐานะสุนขัลากเล่ือน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบินโรวาเนียมิ 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์จากนั้น รอเปล่ียนเคร่ือง 

14.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี  AY 534   

15.25 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซ่ึงมีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย ซ่ึง

สถาปัตยกรรม ภายในเมือง จะเป็นแบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกบัแบบทนัสมยัของสแกนดิเนเวียท่ีมีช่ือเสียงดา้นศิลปะ

และการ  

** น าคณะเขา้รับการตรวจโควิด-19 แบบ RT PCR TEST ** 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของ

เ ฮ ล ซิ ง กิ  ณ  ห้ า ง ส ต๊ อ กม าน  ซ่ึ ง เ ป็ น

ห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินแลนด์ มี

เวลาให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั น าท่าน

เดินทางต่อไปยงั ย่านถนนเอสปลานาดิ ยา่น

ถนนคนเดินส าหรับนักชอ้ปท่ีตอ้งไม่พลาด

มาเยือน เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจ กลางเมือง ซ่ึง

มีทั้งสินคา้พ้ืนเมือง ท่ีสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดว้ยสินคา้ ดีไซน์ช่ือดงั  

19.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

 

จากนั้น  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOLIDAY INN WEST RUOHOLAHTI HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(โรงแรมท่ีระบุใน

รายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบั

เทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านชม จัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) จตุัรัสกลางเมืองท่ีใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลางทาง ประวติัศาสตร์ของ

เฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุัรัสมีอนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐานอยูอ่ยา่งโดดเด่น เป็นสง่า และดา้นหลงัรูปป้ัน

นั้นเอง คือ มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซ่ึงในอดีตเรียกวา่โบสถนิ์โคลสั เป็น มหาวิหารสีขาวบริสุทธ์ิสวยงาม ตั้ง

เด่นตระหง่านอยูจ่นเรียกวา่เป็นจุดแลนดม์าร์กของเฮลซิงกิก็ว่าไดซ่ึ้งจะมี นกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนัเป็นจ านวนมาก เป็น

สถาปัตยกรรมแบบยโุรปท่ีงดงามและคลาสสิคใหช้มกนั 

 

วนัทีแ่ปด  เฮลซิงก ิ• จัตุรัสรัฐสภา • วหิารอุสเพนสกี ้• อนุสาวรีย์ซิเบลอุิส • โบสถ์เทมเปลโิอคโิอ • สนามบินเฮลซิลกิ • กรุงเทพฯ

             (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 

 



 

 

จากนั้น  น าท่านเขา้ชม วิหารอุสเพนสกี ้วิหารสไตลอ์อโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตวั

วิหารเองใชเ้วลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเศษหลงัจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบดา้นนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซ่ึง หาดูไดย้ากโดย

ตวัวิหารสีน ้าตาลอิฐโดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมสีทอง  

 

จากนั้น  น าท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส ตั้งอยู่ในสวน

ซิเบลิอุส สร้างข้ึนเพ่ือสดุดีให้แก่นกัประพนัธ์

เพลงคลาสสิกช่ือดังของ  โลกชาวฟินแลนด์

นามว่าJean Sibelius ผู ้แต่งเพลงฟินแลนเดีย 

เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกข้ึนมาเรียกร้องเอก

ราช จากรัสเซีย ลกัษณะเป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่

กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตาทัน 



 

 

สมยั สร้างโดยน าเอาแท่ง เหลก็ 600 แท่งมาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ตั้งอยูก่ลางแจง้อยา่งโดด

เด่นเป็นสง่า  

จากนั้น  น าท่านเขา้ชม โบสถ์เทมเปลโิอคิโอ (โบสถ์หิน) หน่ึงในสถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงในแต่ละปีจะมี ผูค้น

นบัลา้นคนมาเยือนโบสถแ์ห่งน้ี ออกแบบโดยพ่ีนอ้งสถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม โดยใชเ้วลาสร้างกว่า 39 ปี ตั้งแต่ค.ศ.

1930-1969 บริเวณดา้นในสร้างข้ึนจากการสกดัหินลว้นๆ หลงัคามุงดว้ยทองแดงและเวน้ช่องตรงกลาง เป็นเหมือนลาย

ลูกกรงแนวตั้งเพ่ือให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเขา้มาดา้นในได ้การออกแบบเช่นน้ีท าให้บริเวณโถง ดา้นในเกิดเป็นอะคู

สติคชั้นยอดในการแสดงดนตรีซ่ึงปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีถูกใชใ้นการจดัแสดงคอนเสิร์ตบ่อยคร้ัง  

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ   เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

16.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY 141 



 

 

 

 

07.25+ น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

******************************************************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่ก้า  สนามบินสุวรรณภูมิ      

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

11-19 ก.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 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพ่ิมเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 
*** การันตี 10 ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหนา้ทวัร์คนไทย*** 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ)และตัว๋เคร่ืองบินภายในชั้น

ประหยดั Economy Class เส้นทาง (เฮลซิงกิ-อิวาโล-โรวาเนียมิ-เฮลซิงกิง) สายการบินฟินแอร์ 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 7 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท่้านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 8 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งน้ีหากสาย

การบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋า การสะสมไมล ์หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ) 



 

 

✓ ค่ารถโคช้น าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ ค่าน ้าด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเชงเกน้ สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าใหท่้านไม่วา่จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผูเ้ดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 35 ยโูร /ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 900 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน 

 ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใชจ่้ายการตรวจ RT-PCR เม่ือเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

 ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

 ค่าประกนัสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหวา่งท่องเท่ียว 

 

 



 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 85,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 

มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ยกเลิกก่อน

การเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด  

• ยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70%จากราคาขาย และยดึเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือน            การเดินทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางไดท่้านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 



 

 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา  

• ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน

ภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 

และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ  

• หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100%  

• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้น ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน, ห้องพกัท่ีไดรั้บ การยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการ

เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทาง ท่านจะตอ้งเดินทางมา

ยืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ

ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้น ตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ

พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าใหก้บั

ทางท่าน 



 

 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทั

ฯ ก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไป

ช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิก

การเดินทาง และกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 10 ท่าน ทางบริษทัฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลงัจากหัก

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี 

ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ 

กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวใ้น

รายการทวัร์ทั้งหมด 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวนัอาทิตย ์ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักล่าว 

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 



 

 

เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึง

ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุใน

รายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่าน

ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุต็าม อาจท าใหท่้านโดนปฎิเส

ธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการ

จองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 



 

 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายคุรรภท่ี์

ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

**กรุณากรอกขอ้มูลส าคญัส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศฟินแลนด์) 

ย่ืนวซ่ีาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8 ) 

 

ในการย่ืนวซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลา

ในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้า

หรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กับสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 
 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใช้

งานเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา

ประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  

***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  

(สีน า้เงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด*** 

 
 
 
 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 

 

 
 

  

รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ  

(พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่ คอน

แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 
 

 

             กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 

• Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 15 วนั ) ก่อนวนัยืน่     

 วีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกบัพาสปอร์ต 

ส าคัญมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด 

 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ 

กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รปูถ่าย 

 

3. หลกัฐานการเงิน 

 



 

 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 

-  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพ่ือน ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

• กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี ้ 

 

- ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  

  พร้อมเอกสารแสดงความสมัพนัธ์   เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

- หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย  เป็นภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกบัพาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 
 
 

• เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

4. หลกัฐานการท างาน 
 



 

 

• เจ้าของกจิการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญา

เช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

• พนักงานทั่วไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวนัลาและประเทศ

ที่เดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 

 
 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 

• สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

• ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน) 

 
     

 

• หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

• หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทาง

ไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

  5. เอกสารส่วนตวั 
 

6. กรณีเดก็อายไุม่ถึง 18 ปี ไมไ่ด้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



 

 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร 

มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ต่อ เดก็ 1 ท่าน เท่านั้น) 

พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา  

• ในกรณีท่ีเดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวซ่ีาอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อม

กบั ส าเนา หนา้วีซ่า Schengen ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินท่ีสามารถยนืยนัไดว้่าไปพร้อมกนัจึงจะสามารถ

ยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได ้

*ส าหรับหนังสือยนิยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 

• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจปกครองบุตรแต่

เพียงผูเ้ดียว 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตดว้ย ทั้งสอง

ท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกลุ /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วีซ่า 

• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุของทางสถานทูต หรือ 

ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

• ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 



 

 

• การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทัเป็นเพียง

ตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศฟินแลนด์   (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศฟินแลนด์ 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกลุ   ______________________________________________________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุเก่า(ถา้มี)  _______________________________________________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกลุ (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ____________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

         

วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ____________________   สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) ______________________________________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   _________________________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  ____________________________________    E-mail :   _________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน         หยา่           หมา้ย 

             

      7. ประกนัการเดินทางคุ้มครองโควิด-19 



 

 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกลุคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   __________________________________________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   _____________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _____________________________________________________________ 

 

2.1 ช่ือ-นามสกุลบุตร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนท่ี 1 ช่ือ     นามสกลุ      

                    วนัเดือนปีเกิด     เพศ       

            บุตรคนท่ี 2 ช่ือ     นามสกลุ      

                    วนัเดือนปีเกิด     เพศ       

       บุตรคนท่ี 3 ช่ือ     นามสกลุ      

                    วนัเดือนปีเกิด     เพศ       

 

2.2 ช่ือ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, นอ้ง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

      พ่ี, นอ้ง ท่ี 1 ช่ือ     นามสกลุ      

                   วนัเดือนปีเกิด     เพศ       

            พ่ี, นอ้ง ท่ี 2 ช่ือ     นามสกลุ      

                   วนัเดือนปีเกิด     เพศ       

                   พ่ี, นอ้ง ท่ี 3 ช่ือ     นามสกลุ      

                   วนัเดือนปีเกิด     เพศ       

 



 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _________________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 

           มี     วนัท่ีออกวีซ่า และวนัท่ีหมดอายวีุซ่า ใหต้รวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วนัท่ีออกวีซ่า  ________________________วนัหมดอายวีุซ่า  ________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัท่ีออกวีซ่า  ________________________วนัหมดอายวีุซ่า  ________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัท่ีออกวีซ่า  ________________________วนัหมดอายวีุซ่า  ________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัท่ีออกวีซ่า  ________________________วนัหมดอายวีุซ่า  ________________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  

                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  _____________________________ 

 

 



 

 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

 

              ออกค่าใชจ่้ายเอง                        

 

              มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้   ระบุช่ือ    ความสมัพนัธ์    

 

 

 

 

 


