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วันที�  1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  – กรุงเฮลซิงกิ  -
อิวาโล่  (ฟ�นแลนด์ )   

06.30 น.    พรอ้มคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร ์G สายการบินฟ�นแอร ์เจ้าหน้าที�คอยอํานวย
                 ความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการเชค็อิน จากนั�นเชญิรอ ณ หอ้งพักผู้โดยสารขาออก
หมายเหตุ   ทางบรษัิท ฯ ได้จัดเตรยีมการเดินทางของคณะทัวร ์15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื�อตั�วเครื�องบิน, เชา่รถโค้ช, 

                 จองโรงแรมที�พัก, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที�เข้าชมต่าง ๆ เพื�อเป�นการเตรยีมพรอ้มใหกั้บกรุป๊ทัวร ์ในกรณี
                 ที�เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน 

                 (ขึ�นเครื�องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 

                 อันเป�นผลทําใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรอื ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 

                 หวัหน้าทัวร ์มีสิทธิ�ในการปรบัเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที�ท่านได้ชาํระมาแล้ว 

                 เพราะทางบรษัิท ฯ ได้มีการตกลงชาํระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้วและหากมีค่าใชจ้่ายใด ๆ ที�เกิดขึ�น
                 นอกเหนือ จากในรายการทัวร ์ หวัหน้าทัวรจ์ะแจ้งใหท่้านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบรษัิทฯ มิอาจรบัผิดชอบได้
09.05 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซงิกิ เมืองหลวงของประเทศฟ�นแลนด์ โดยสายการบินฟ�นแอร ์เที�ยวบินที� AY 142

15.00 น.     ถึงสนามบินกรุงเฮลซงิกิ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
16.20 น.     ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล่ โดยสายการบินฟ�นแอร ์เที�ยวบินที� AY 605

18.00 น.     ถึงเมืองอิวาโล่ (Ivalo) รถโค้ชนําคณะเข้าสู่ที�พักโรงแรม
18.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก  HOTEL IVALO  หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที�  2 
อิวาโล่  – คีร์กเคเนส  – KING CRAB
SAFARI (นอร์เวย์)

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
08.00 น.    ออกเดินทางสู่เมืองคีรก์เคเนส Kirkenes เมืองที�ตั�งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของนอรเ์วย์ ไกลจาก
                 เส้นอารก์ติก 400 ก.ม. และหา่งจากชายแดนรสัเซยีเพียง 15 ก.ม. หรอืรูจ้ักกันในนามของนครหลวงแหง่
                 ทะเลบาเรน้ซ ์บ้านหลากสีสันสไตล์นอรว์ีเจียน เรยีงรายชวนใหช้า่งภาพกดชดัเตอรแ์บบรวัๆ นอกจากนี�เมืองนี�
                 ยังเป�นเมืองสุดท้ายของเส้นทางเรอืสาํราญเหนือสุดของนอรเ์วย์ Hurtigruten

12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Activities.  เชญิท่านสนุกกับกิจกรรมที�โด่งดังที�สุดของคีรก์เคเนส King Crab Safari กิจกรรมที�ถือกําเนิดขึ�นในป� 1996 

                 เรอื Riverboat นําท่านไปยัง Boris Gleb สัญลักษณ์ที�ใชเ้ป�นเขตพรมแดนของนอรเ์วย์-รสัเซยี ที�จะบอกเล่า
                 เรื�องราวการใชช้วีิตของคนทั�งสองประเทศที�ต่างการปกครอง หลังจากได้ King Crab แล้วจะนํามาปรุงเป�น
                 อาหารใหน้ักท่องเที�ยวได้ชมิรสชาดปูยักษ์แบบสด ๆ ที�จับขึ�นมาจากท้องทะเล เป�นประสบการณ์ที�หาไม่ได้ใน
                 โลกใบนี�
18.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก THON HOTEL KIRKENES  หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที�  3 
คีร์กเคเนส  – KAKSLAUTTANEN – นอนบ้านอิกลู
– HUSKY SAFARI

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
08.00 น.    นําท่านเดินทางสู่แคสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รสีอรท์แบบ Glass Igloo แหง่แรกใน
                 เขตอารค์ติก (Lapland) ใหท่้านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ถึงแม้ในป�จจุบันจะมีโรงแรมแบบอิกลูใหบ้รกิาร
                 อยู่หลายแหง่ แต่ ณ ที�แหง่นี�ยังงดงามและคงไว้ด้วยเสน่หข์องการวาง Landscape ที�สวยงามแก่ผู้ได้
                 มาเยือน นับได้ว่าเป�นเอกลักษณ์ที�โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแหง่เดียวเท่านั�น
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย.          นําเข้าพักใน Glass Igloos เอกลักษณ์ของแลปแลนด์ที�ผสมผสานกับอิกลู กระจกซึ�งได้ถูกออกแบบพิเศษ    

                 ภายในมีการปรบัอุณหภูมิภายในหอ้งอบอุ่นตลอด เพื�อ ป�องกันหมิะเกาะเป�นนํ�าแข็ง สามารถชมวิวได้อย่าง
                 ชดัเจน ท่านสามารถมองผ่านทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนในคํ�าคืนที�แสงเหนืออาจจะปรากฏขึ�น เป�น
                 ประสบการณ์อันน่าประทับใจ
Activities.  เริ�มกิจกรรมกับประสบการณ์ขับเคลื�อนสุนัขลากเลื�อน Husky Safari(30 นาที) ฮัสกี�เป�นสุนัขที�มีมายาวนาน
                 กว่า 3,000 ป�มาแล้ว เพื�อใชใ้นการลากเลื�อนบรรทุกสิ�งของ หรอืเป�นพาหนะในพื�นที�ที�ปกคลุมไปด้วยนํ�าแข็ง
                 และหมิะ ฮัสกี�จึงได้กลายมาเป�นสุนัขลากเลื�อนพันธุแ์ท้ ที�มีประสิทธภิาพในการลากเลื�อนสูงสุดในบรรดาสุนัข
                 ลากเลื�อนทั�งหมด นอกจากนี�สุนัขลากเลื�อนยังเป�นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร ์(Musher) เป�นผู้บังคับเลื�อน
                 ในการแข่งขันแต่ละครั�ง จนแพรห่ลายไปยังหลายประเทศแถบขั�วโลก 

19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOO 

                 (shower room with toilet)

คํ�า             **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรสีอรท์ ยามคํ�าคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชม
                 ปรากฏการณ์แสงเหนือได้)
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วันที�  4 
KAKSLAUTTANEN – เรนเดียร์สเลด  -  ซาราเซลก้า
-  โรวาเนียมิ  -  ล่าแสงเหนือ

08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
Activities    Reindeer Sled กวางเรนเดียรล์ากเลื�อน พาหนะสาํคัญของคุณลุงซานต้า ที�ใชเ้ทียมเลื�อนหมิะ ใหท่้านทดลอง
                  นั�งเลื�อนหมิะ ที�จะทําใหท่้านได้รูส้ึกตื�นเต้นและสนุกสนานกับความเรว็ในรูปแบบใหม่
                  เดินเที�ยวชมรอบบรเิวณรสีอรท์ ถ่ายภาพสวยของ Snow Igloo หรอืชมฟารม์เลี�ยงกวางเรนเดียร ์

                  สัตว์เศรษฐกิจของชาวแลปป� หรือชมวิวทิวทัศน์บนยอดหอคอย Igloo Tower นอกจากนี�ยังมี Art Gallery 

                  ใหท่้านได้ชมผลงานทางศิลปะประจาํถิ�น
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย            นําคณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแหง่แลปป�แลนด์ ตั�งอยู่บนเส้น Arctic Circle หรอื
                  วงกลมละติจูด 66 องศาเหนือ ที�มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที�ยงคืนในชว่งฤดูรอ้น (Midnight Sun)และ
                  ปรากฏการณ์แสงเหนือ(Northern Light) ในชว่งฤดูหนาว
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก SCANDIC ROVANIEMI HOTEL หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที�  5 
โรวาเนียมิ  – หมู่บ้านซานตาครอส-  เคมิ  – 
ICE RESTAURANT

08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
09.00 น.    นําท่านเยี�ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึ่งตั�งอยู่บนเส้นอารค์ติกเซอรเ์คิล ภายในหมู่บ้านมี
                 ที�ทําการไปรษณีย์ สาํหรบัท่านที�ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที�ท่านรกั, รา้นขายของที�ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณ
                 ลุงซานต้าที�ใจดีเป�นที�ระลึกในการมาเยือน 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) เมืองที�ตั�งรมิทะเลบนอ่าวบอทเนียแหง่ทะเลบอลติก เปรยีบเสมือน
                 ศูนย์กลางการท่องเที�ยวภูมิภาคแลปป�แลนด์
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Ice Restaurant

                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก SEASIDE GLASS VILLA หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

คํ�า             **Aurora Hunting Inside resort**

                (ภายในบรเิวณรสีอรท์ ยามคํ�าคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)
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วันที�6 
เคมิ  -  SNOWMOBILE – SAMPO ICEBREAKER

08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
Activities    SNOWMOBILE (1 hrs.) สัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี�รถ พาหนะที�ถูกออกแบบให้
                  ขับเคลื�อนไปบนทุ่งนํ�าแข็ง หรอื อ่าวบอทเนีย นํ�าทะเลที� frozen จนกลายเป�นทะเลนํ�าแข็ง โดยท่านจะได้รบัคํา
                  แนะนําในการขับขี�ที�ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที�ผู้เชี�ยวชาญ โดยทางบรษัิท ฯ จะมีการจัด
                  เตรยีมเครื�องกันหนาวใหท่้านอย่างครบถ้วน ตั�งแต่ศีรษะจรดเท้า
12.30 น.      รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

Activities    ถึงท่าเรอืของ SAMPO ICEBREAKER เรอืตัดนํ�าแข็ง หรอื ไอซเ์บรกเกอร ์ที�โด่งดังที�สุดในโลก หลังจาก
                  ปลดประจาํการแล้ว มีการนํามาใหน้ักท่องเที�ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์กับประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรอื
                  ทลายนํ�าแข็งที�บดทลายมากว่า 30 ป�ในเขตอารค์ติก เรอืนําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที�ยากจะลืมเลือน 

                  จากการทลายทุ่งนํ�าแข็งที�จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายนํ�าทะเล Ice Floating ลงว่ายนํ�าในบ่อนํ�า
                  กลางทะเลที�หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยนํ�าแข็งหนาที�มี อุณหภูมิที�ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซยีส 

                  โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

18.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก SCANDIC HOTEL KEMI หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที�  7
เคมิ  -  SNOW CASTLE - บินสู่ เฮลซิงกิ

08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
Activities    ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลักนํ�าแข็งใหเ้ป�นเมืองขนาดใหญ่ ในแต่ละป�จะมีความแตกต่างตาม
                  แนวคิดของทีมงานแกะสลัก และการทํา Snow Hotel อีกหนึ�งประสบการณ์ของการสรา้งโรงแรมนํ�าแข็งใน
                  รูปแบบธมีต่าง ๆ ใหท่้านได้     เพลิดเพลินไปอย่างไม่รูเ้บื�อ (เป�ดใหบ้รกิารเดือนมกราคม - เมษายน 2020)

12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.00 น.      รถโค้ชนําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโรวาเนียมิ เพื�อเตรยีมขึ�นเครื�อง
18.20 น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเฮลซงิกิ โดยสายการบินฟ�นแอร ์เที�ยวบินที�  AY 536

19.35 น.      ถึงสนามบินกรุงเฮลซงิกิ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
20.30 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก HOLIDAY INN HOTEL HELSINKI ***** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
09.00 น.     เที�ยวชมเมืองเฮลซงิกิ เริ�มจากตลาดนัดรมิทะเล (Market Square) ที�มีชื�อเสียงนอกจากจะเป�นตลาดย่าน
                  ใจกลางเมือง ที�ขายของที�ระลึกแก่นักท่องเที�ยว ยังเป�นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ 

                  และเป�นที�ตั�งสถานที�สาํคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธบิดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้วนําชม Rock Church

                  โบสถ์ซึ�งออกแบบโดยสองพี�น้อง ตัวโม และติโม ในป� ค.ศ.1969 เป�นโบสถ์แบบ   ลูเธอรนัที�สรา้งอยู่ภายใน
                  หนิขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพรอ้มระบบเสียงที�ดี ชมจัตุรสัรฐัสภา (Senate Square) ซึ�งเป�นที�

                  ตั�งของอนุสาวรยี์พระเจ้า อเล็กซานเดอร ์และมหาวิหารใหญ่นิกายลูเธอรนั แล้วอิสระใหท่้านได้ชอ้ปป�� งในหา้ง
                  สรรพสินค้าอันทันสมัย หรอื brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel

13.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเฮลซงิกิ เพื�อเตรยีมเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ
16.50 น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟ�นแอร ์เที�ยวบินที�   AY 141
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วันที�  8 
เฮลซิงกิ   -  เ ที�ยวชมเมือง  -  เ ดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที�  9 
เฮลซิงกิ   -  เ ที�ยวชมเมือง  -  เ ดินทางกลับกรุงเทพฯ

07.25 น.     คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



ข้อมูลน่า รู ้เ กี�ยวกับแสงเหนือ  "AURORA BOREALIS"
ปรากฏการณ์แสงเหนือ  (NORTHERN LIGHT) แสงเหนือเกิดเป�นวงรอบ  ๆ  ขั�ว  แม่
เหล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง  ๆ  ได้แก่  ไอซ์แลนด์  กรีนแลนด์  แคนาดา  อลาสก้ารวมไป
ถึงตอนเหนือของสแกนดิ เนเวีย  นอร์เวย์  สวี เดน  ฟ�นแลนด์  รัสเซีย  เมืองเหล่านี�อ ยู่ ใ ต้
วงแหวนออโรร่า  (AURORA RING) จึงทําให้มี โอกาสที�จะ เห็นแสงเหนือได้มากที�สุด
การชมแสงเหนือจะเริ�ม กันในช่วงฤดูหนาว  (ปลายเดือนสิงหาคม )  ไปจนถึงฤดู ใบไม้ผลิ
( เดือนเมษายน )  การที�จะ ได้ เห็นแสงเหนือนั�น  ขึ� นอยู่ กับป�จจัยหลายอย่าง  สาํคัญที�สุดก็
คือ  ปริมาณและความเข้มข้นของ  SOLAR STORM ซึ� งสามารถดู ได้จาก  KP INDEX
ของแสงเหนือที�พยากรณ์ ในแต่ละวันซึ� งมี ทั�งหมด  7  ระดับ

ข้อมูลเพิ�มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ

Child 4-11 
with Bed

Child 4-6
No Bed

TOUR FARE
ADULTS

No Air TKT
ADL / CHD

- 38,000 / - 28,000

Single 
Supplement

169,000.- 25,500.-31 ม.ค. – 08 ก.พ. 2565 152,000.- 135,000.-

Period

12 – 20 กุมภาพันธ์ 2565

19 – 27 มีนาคม 2565

09 – 17 เมษายน 2565

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป�นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว ซึ�งอาจมี
การเปลี�ยนแปลง เนื�องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน 
โปรแกรมท่องเที�ยวที�สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั�น)

- 38,000 / - 28,000

- 38,000 / - 28,000

- 38,000 / - 28,000

169,000.-

169,000.-

169,000.-

152,000.-

152,000.-

152,000.-

135,000.-

135,000.-

135,000.-

25,500.-

25,500.-

25,500.-

หากท่านสนใจและประสงค์จะ เดินทางกับ  EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ
Travel  Agent  ใก ล้บ้ านหรือ ที� ท่ านรู ้จักและ เชื� อ ถือได้  ซึ� งจะดูแลท่านด้วยขั�นตอนที� ง่ าย
สะดวก  และมีประสิทธิภาพ  เพื� อ เป�นการยืนยันการเดินทางของท่าน  กรุณาจองทัวร์และ
ชาํระ เ งินมัดจาํ ล่วงหน้า  60,000 บาทต่อผู้ เดินทางหนึ� ง ท่ าน  ภายใน  3  วันนับจากวันที�
จอง  ซึ� ง เ งินมัดจาํ ดังกล่าวจะ เป�นการยืนยันการจองของท่าน  และกรุณาชาํระ ค่า ทัวร์ส่วน
ที� เห ลือล่วงหน้ า  30 วัน ก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ชาํระ เ งินส่วนที� เห ลือตามวันที� กําหนด
ทางบริษัทฯถือว่ า ท่ านยกเ ลิกการเดินทางโดยไม่มี เ งื� อนไข

การจองทัวร ์(How to make your reservation)



ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 1 มกราคม 2565

ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดเินเวยี ขนาด 19-35 ที�นั �ง ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari

/ Reindeer Safari / Ice Restaurant / King Crab Safari

ค่าโรงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin /

Double ในกรณทีี�ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป�นเตียงเสรมิแทน,

โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป�แลนด ์สว่นใหญ่จะไมม่เีครื�องปรบัอากาศ
และอาจมกีารเปลี�ยนยา้ยเมอืงพกั หากวนัดงักล่าวมกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป�นผลให้
ค่าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว  

ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในฟ�นแลนด ์กําหนดมาตรฐานไวที้� 2 ยูโร / ท่าน / วนั
ค่าธรรมเนียมวซีา่ฟ�นแลนด ์(เชงเก้น)

ค่าประกันการเดนิทางของ AIG เอ ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GUARD คุ้มครองการสญูเสยี
ชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป�
จาํนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวม
ถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึง
ประกันสขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตัว
ค่ายกกระเป�าใบใหญท่่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั (สายการบนิฟ�นแอร ์เขม้งวดเรื�องนํ�าหนกักระเป�า ซึ�งอาจทําใหท่้านต้องมี
ค่าใชจ้า่ยเพิ�ม)

ค่า PCR Test (ถ้าม)ี

ค่ากักตัว Test & Go (ถ้าม)ี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 %

ค่าทิปหวัหน้าทัวร ์และไกด์ท้องถิ�น
ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)

ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้ง
พกั ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที�ทางบรษัิทฯ จดัให ้ยกเวน้จะ
ตกลงกันเป�นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านต้องมค่ีาใช้
จา่ยเพิ�ม

ค่าทัวรร์วม

ค่าทัวรไ์มร่วม



พาสปอร์ตที�ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมี

วีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื�น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

รูปถ่ายสีขนาดกว้าง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตร ใบหน้าตรงมีขนาด 25-35 มิลลิเมตร จํานวน 2 รูป พื�น

หลังเป�นสีขาวเท่านั�น (ไม่ใช่รูปขาวดํา และห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั�ง 2 รูป 

สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล /สําเนาทะเบียน

สมรส , หย่า /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ป�บริบูรณ ์

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดย

ระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในป� จจุบัน, วันเดือนป�ที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี� และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดิน

ทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  

กรณีที�เป�นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที�คัดไว้ไม่

เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน ต้องอัพเดท ณ เดือนป� จจุบันที�ยื�นคําร้องขอวีซ่า ควร

เลือกเล่มที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอและอัพเดทต่อเนื�อง ในกรณีการเงินอัพเดทไม่ต่อเนื�องเดือนใดเดือน

หนึ�งขาดหายไปต้องขอเป�นสเตทเม้นท์ ย้อนหลัง 3 เดือน ต้องอัพเดท ณ เดือนป� จจุบันที�ยื�นคําร้องขอวีซ่า และ

มีจํานวนไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือด

ร้อนเมื�อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป�นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออก

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย 

กรณีที�บริษัทของท่าน เป�นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั�งหมด นอกเหนือจากเอกสาร

ข้อ 1–6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับ

มาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผู้เดินทางและเหตุผลที�จัดการเดินทางนี�ในจดหมายด้วย

กรณีที�เป�นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริง  

กรณีที�เด็กอายุตํ�ากว่า 18 ป� เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�

บิดา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�

ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทับตรารับรองจากทาง

ราชการอย่างถูกต้อง

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป�นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม่ ก็ต้อง

ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั�ง

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั�งนี�บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอด

เวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิก

วีซ่าของท่าน เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะ

เป�นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ�เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

      ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศฟ�นแลนด์ ใช้เวลายื�นประมาณ 15 วันทําการ (3 สัปดาห์)
คณะผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ�วมือที�ศูนย์รับยื�นวีซ่าประเทศฟ�นแลนด์ด้วยตัวเองทุกท่าน


