
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ฟินแลนด์ 
ออโรล่า-ไอซ์เบรคเกอร ์

สายการบินฟินแอร์ 

9 วัน 7 คืน 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันแรก 

กรุงเทพ – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) - อวิำโล - พกั Aurora Cabin Northern Lights Village 

06.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและหัวหนา้ทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้าหนกั 23 กก. ส าหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ)  และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 
7 กก.  

09.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY 142 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 11.15 ชัว่โมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 

 หมำยเหตุ : ท่ำนต้องแสดงวัคซีนพำสปอร์ตกำรได้รับวัคซีน Covid 19 ขณะเชคอิน / ในกรณีที่สำยกำรบิน
ต้องกำรผลตรวจ PCR Test เพ่ือใช้ประกอบกำรเชคอนิ ควรตรวจล่วงหน้ำ 1 วนัก่อนเดินทำง    

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ  
16.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโล โดยเท่ียวบิน AY605 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโล 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั Northern Lights Village Saariselka Hotel ****  หรือเทียบเท่ำ 
***หำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย ท่ำนสำมำรเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที่พกั 
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็มทำงบริษัทจะหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่สอง 
น่ังรถเล่ือนกวำงเรนเดียร์ - เคร์ิกเคเนส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์ นั่งรถลากเล่ือนกวางเรนเดียร์ (การน่ังรถลากเล่ือนขึน้กับสภาพอากาศในวัน

น้ันๆ บริษัทมีเตรียมชุด Thermal Suite ส าหรับลูกค้าทุกท่านระหว่างการท ากิจกรรม) ให้ท่านไดส้ัมผสักบั
ความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซ่ึงเป็นสัตว์
เล้ียงลูกด้วยนมท่ีมีขนาดใหญ่  โดยตัวผูมี้
ขนาดใหญ่ขนาดโตเต็มท่ีมีน ้ าหนกักว่า 300 
กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร 
ขนตามล าตวัยามปกติจะมีสีน ้ าตาล แต่เม่ือ
เขา้สู่ฤดูหนาวขนจะเปล่ียนไปเป็นสีอ่อนข้ึน 
หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเล้ียงไวเ้พื่อ
ใช้งานส าหรับลากเล่ือน ให้ท่านไดถ่้ายรูป
กบักวางเรนเดียร์ไดแ้บบเตม็อ่ิม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (Kirkenes) ระยะทาง 268 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 – 4 

ชัว่โมง เมืองทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย ์ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ เมืองน้ีตั้งอยู่บนแหลม 
Bokfjorden ซ่ึงนับไดว้่ามีดินแดนท่ีมีทศันียภาพฟยอร์ดและแลนด์สเคปท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงและเป็นอีก
เมืองท่ีมีกิจกรรมน่าสนใจคือการจบัปูยกัษ ์(King Crab Safari) ไม่วา่จะเป็นการล่องทะเลออกจบัปูยกัษ ์หรือ 
การนั่งสโนว์โมบิลออกจบัปูยกัษ์หากกรณีน ้ าทะเลเป็นน ้ าแข็ง ซ่ึงกิจกรรมการตกปูยกัษ์น้ีเป็นอีกหน่ึง
กิจกรรมโดดเด่นของเมืองน้ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Thon Hotel Kirkenes ****  หรือเทียบเท่ำ 
***หำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย ท่ำนสำมำรเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที่พกั 
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็มทำงบริษัทจะหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 
 

วนัที่สำม 
เคิร์กเคเนส – กจิกรรมตกปูยกัษ์ – พกั Glass igloo Kakslautanen 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

 

 น าท่านสัมผสัประสบการณ์จบัปูยกัษ ์(King Crab Safari) โดย
นัง่เรือ หรือ รถสโนวโ์มบิล (ข้ึนกบัสภาพ อากาศ หากน ้ าแขง็
มีการจบัตวัมากในช่วงหนา้หนาว ทางเรือจะจดัเป็นนัง่สโนว์
โมบิลแทน) ต่ืนตาต่ืนใจกบัการจบัปูยกัษต์วัเป็นๆให้ท่านได้
ลองจบัและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก กบักิจกรรมจบัปูยกัษใ์นเขต
แลปแลนด ์นบัเป็นอีกกิจกรรมท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ของชาว
นอร์ดิชในเขตแลปแลนด ์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พร้อมเมนู ปูยกัษ ์
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอิวาโล เพื่อเขา้พกัท่ี Kakslautanen Glass igloo  ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงท่ีพกัท่ีท่านจะไดมี้

โอกาสเห็นแสงเหนือยามค ่าคืน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Glass Igloo Kakslautanen Hotel**** หรือเทียบเท่ำ 

***หำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย ท่ำนสำมำรเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที่พกั 
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็มทำงบริษัทจะหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่ส่ี 
น่ังสุนัขลำกเล่ือน – โรวำเนียมิ – พกั Santa’s Igloos Arctic Circle 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านมุ่งสู่ ฮัสก้ีซาฟารีฟาร์ม (Husky Safari) 

ฮสัก้ีเป็นสุนขัท่ีมีมายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ 
เพื่อใชใ้นการ  ลากเล่ือนบรรทุกส่ิงของหรือเป็น
พาหนะในพื้นท่ีท่ีปกคลุมไปด้วยน ้ าแข็งและ
หิมะ น าท่านสัมผสัความน่ารักและแสนรู้ของ
สุนัขพนัธ์ุไซบีเรียนฮสัก้ี ซ่ึงเป็นสุนัขท่ีแข็งแรง 
คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัท่ีสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาว
เยน็อยา่งรุนแรงของไซบีเรีย ใหท่้านไดส้ัมผสัประสบการณ์การนัง่รถลากเล่ือนโดยสุนขัไซบีเรียนฮสัก้ี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด ์และหากโชคดี

ท่านอาจไดพ้บเห็นฝงูกวางเรนเดียร์ท่ีออกหากินในเวลากลางวนั ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอนั
แปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผืนน ้าท่ีจบัตวัเป็นน ้าแขง็ นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงามมาก 
ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนดน้ี์เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั Santa Glass Igloo Hotel  หรือเทียบเท่ำ 
***หำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย ท่ำนสำมำรเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที่พกั 
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็มทำงบริษัทจะหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 

 

วนัที่ห้ำ 
หมู่บ้ำนซำนต้ำ – พพิธิภัณฑ์อำรค์ติกคุม – เคมิ – พกั Seaside Glass Villa 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) หน่ึงในความฝันของทั้งเดก็ทุกชนชาติ ใครๆก็
อยากเจอและอยากไดข้องขวญัจากซานตาคลอสกนั ดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก น าท่านถ่ายรูป
กบั เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของ  
อ ห หบ ริ เ ว ณ ซี ก โ ล ก เ ห นื อ  โ ด ย เ ส้ น
อาร์กติกเซอร์เคิลจะอยู่ท่ี  66 องศา 33 ลิปดา 
44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือสุดท่ี
ในเวลา 1 ปี คนท่ีอยูแ่ถบน้ี มีโอกาสไม่พบกบั
พระอาทิตยข้ึ์นเลยอย่างนอ้ย 24 ชัว่โมง หรือ
พระอาทิตยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 
ชัว่โมง จากนั้นน าท่านแวะชม ซานตาคลอส
ออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือ ท่ีท าการ
ของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งใหท่้านไดพ้บกบัลุงซานตาคลอส ในชุด
คริสต์มาสสีแดงท่ีคอยตอ้นรับนักท่องเท่ียวทุกท่านดว้ยสีหน้าท่ียิ้มแยม้ น าท่านแวะชมท่ีท าการไปรษณีย์
ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อเขียน
อวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงัประเทศไทยได ้อิสระให้ท่านเดิน
เล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสท่ีประดบัประดาดว้ยธีม  คริสตม์าสอนัสวยงามตามอธัยาศยั หรือ
จะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก ท่ีมีจ าหน่ายใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกสรร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์อาร์กติกุม (Arktikum) แหล่งรวมความรู้ ความเป็นมาและ

วฒันธรรมการตั้งถ่ินฐานของชาวฟินแลนด์รวมถึงประเทศใกลเ้คียงในแถบอาร์กติก พิพิธภณัฑ์แห่งแลป
แลนด์ท่ียิ่งใหญ่และไดรั้บความนิยมมาก ท าให้ท่านไดรู้้จกัฟินแลนด์มากข้ึน ไดรู้้จกัตน้ก าเนิดของเผ่าพนัธ์ุ



 

 

 

และด ารงชีวิตอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความหนาวเยน็แสนสาหัสไดอ้ย่างไรและประวติัของแลปแลนด์ ช่ืนชมกบั
ช้ินงานศิลปะจ าพวกงานหัตถกรรมและเคร่ืองประดบัเพื่อส่ือให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
ธรรมชาติท่ีอยูร่่วมกนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 117 ก.ม. ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ริมอ่าวน ้ าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือ
ของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมี
ความส าคญัของแลปแลนด์ เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตดัน ้ าแข็งและมีการจดัเทศกาลปราสาทใน
ทุกๆปี นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของเหมืองแร่โครเมียมแห่งเดียวในทวปียโุรปอีกดว้ย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม Seaside Restaurant 
 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Seaside Glass Villa Hotel **** หรือเทียบเท่ำ 

***หำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย ท่ำนสำมำรเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที่พกั 
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็มทำงบริษัทจะหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 

 

 
 

วนัที่หก 
ขี่สโนว์โมบิล, ตกปลำหลุมน ำ้แข็ง / Snow Hotel – Ice restaurant – Sampo Ice Breaker 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกบัการขบัสโนวโ์มบิล (Snowmobile) บนทุ่ง

น ้ าแขง็แห่งอ่าว Bothnian Bay  ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแขง็กวา้งอยา่งเต็มอ่ิมตลอด 2 ชัว่โมง ให้ท่านไดข้บัสโนว์
โมบิลไปในดินแดนแลปแลนด ์และ สัมผสัประสบการณ์การตกปลาจากหลุมน ้าแขง็ Ice Fishing  



 

 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  น าท่าน ล่องเรือตัดน ้ าแข็งแซมโป ไอซ์เบรกเกอร์ 

(Sampo Ice Breaker) ล่องบนน ้ าทะเลซ่ึงเยน็ยะเยือกจน  
กลายเป็นน ้าแขง็ สัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ี
น่าต่ืนตาต่ืนใจกับการลอยตวัในทะเลน ้ าแข็งในทะเล
บอลติก ด้วย ชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable 
Survival Suits) ซ่ึงปกป้องร่างกายท่านจากความเยน็อนั
หนาวยะเยือกท่ีระดับต ่ากว่าลบยี่สิบองศาเซลเซียส 
พร้อมรับประกาศนียบตัรการมาเยอืนทะเลน ้าแขง็กบัทางเรือ ไดเ้วลาน าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
         น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Scandic Kemi Hotel****  หรือเทียบเท่ำ  
 

วนัที่เจ็ด 
Snow Experience 365 / Snow Hotel / Ice Restaurant 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Snow Experience 365 ซ่ึงเปิดให้เขา้ชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีก าแพงท่ีมีหิมะปกคลุม 

ทางเดินท่ีท าจากน ้ าแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกบัศิลปะแกะสลกัน ้ าแข็งท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ



 

 

 

และทดลองกับกิจกรรม Ice Slide หรือจะ
เลือกถ่ายรูปกบัประติมากรรมน ้าแขง็ น าท่าน
เ ท่ียวชม Snow Hotel  โลกมหัศจรรย์ของ
น ้ าแข็งและหิมะเหนืออาร์กติกเซอร์เคิล เป็น
โลกท่ีมีเอกลกัษณ์ และมีมนตข์ลงัท่ีสร้างจาก
น ้ าแข็ง และหิมะ ในแต่ละปีจะมีการใชหิ้มะ
ประมาณ 20 ลา้นกิโลกรัมและน ้ าแข็งใสจาก
ธรรมชาติ 350,000 กิโลกรัมเพื่อสร้าง Snow 
Village ของ Lapland Hotels ท่ีงดงามซ่ึงจะ
เปล่ียนรูปร่างขนาดและการออกแบบเพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับผูม้าเยือนทุกปี Snow Village 
ประกอบดว้ยประติมากรรมน ้ าแข็ง ร้านอาหารน ้ าแข็ง และบาร์น ้ าแข็ง สนุกสนาน และเพลิดเพลินกบัการ
ถ่ายภาพ งานประติมากรรมจากธรรมชาติ ท่ีมนุษยป้ั์นแต่งไดอ้ยา่งงดงาม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Ice Restaurant 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอูลู (ระยะทาง 105 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั

ทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ท่ีออกหากินในเวลา
กลางวนั ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผืนน ้ าท่ีจบัตวัเป็น
น ้าแขง็ นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงามมาก ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด ์

15.30 น. น าท่านเชคอิน ณ สนำมบินอูลู 
17.45 น. ออกเดินทางสู่สนำมบินเฮลซิงก ิ
18.45 น. เดินทางถึงสนำมบินเฮลซิงก ิ
 น ำท่ำนตรวจ RT-PCR Test เพ่ือใช้เป็นเอกสำรในกำรเดินทำงกลับ (รำคำค่ำตรวจไม่รวมในโปรแกรม 

ประมำณ 150 Euro) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

       น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Blu Seaside Hotel Helsinki ****  หรือเทียบเท่ำ  
        หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็มทำงบริษัทจะหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 
 

วนัที่แปด 
เฮลซิงก ิ- กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

 

 น าท่านชมเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของฟินแลนด ์สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1550 โดยกษตัริยก์สุตาฟ วา
ชา แห่งสวีเดน เม่ืออดีตเฮลซิงกิไม่ใช่เมืองหลวงของฟินแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรูกู เม่ือคร้ังตกเป็น
เมืองข้ึนของสวีเดน ปี ค.ศ. 1809  –  ค.ศ. 1812) เฮลซิงกิมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนดต์ั้งแต่ปี ค.ศ. 1812 
ในสมยัท่ีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัสเซีย ท าให้เฮลซิงกิเป็นเมืองท่ีมีวฒันธรรมผสมผสานระหว่าง
ตะวนัออกและตะวนัตก และเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ท าเลท่ีตั้ง
ยงัอยูท่่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก จน เฮลซิงกิไดรั้บฉายาวา่เป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และ
ในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยงัได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปด้วยค าขวัญ
ท่ีวา่ "Helsinki The high tech city where culture meets nature"  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารอุสเปนส
ก้ี (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ รัสเซียท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป
ตะวนัตก สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 น าท่านเขา้ชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio 
Church) หรือท่ีรู้จกักันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูก
สร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2511 แลว้เสร็จวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป น าท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิ
อุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างข้ึนเพื่อสดุดีให้แก่นักประพนัธ์  
เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลง
ปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกข้ึนมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย เป็นอนุสาวรียท่ี์ น าเอาเเท่งเหล็กจ านวนกว่า 600 
เเท่งมาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนมีลกัษณะเป็นออร์เเกนซ่ึงท่ีมีความสูงหลากหลายระดบั โดยแท่งท่ีสูงท่ีสุดนั้นมี
ความสูงมากกว่า 8 เมตรเลยทีเดียว และ
นอกจากกลุ่มแท่งออร์แกนแล้ว บริเวณ
ฐานด้านล่างยงัมีประติมากรรมเป็นรูป
ใบหน้าของ Jean Sibelius ตั้งอยู่ด้วย น า
ท่านถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki 
Cathedral) ซ่ึ งในอดีตเ รียกว่าโบสถ์นิ
โคลัส  เ ป็นมหาวิหารสีขาวบริ สุท ธ์ิ
สวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่า
เป็นจุดแลนดม์าร์กของเฮลซิงกิก็ว่าไดซ่ึ้ง
จะมีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนัอย่างเป็นจ านวนมาก น าท่านเท่ียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) 
เป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลาง
จตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐานอยูอ่ยา่งโดดเด่นเป็นสง่า  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
14.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนำมบินเฮลซิงก ิ



 

 

 

16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหำนคร โดยเท่ียวบิน AY 141 
 

วนัที่เก้ำ 
กรุงเทพฯ 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ทัวร์ฟินแลนด์ ออโรร่ำ ไอซ์เบรกเกอร์ 9 วนั 7 คืน 
เดินทำงช่วงวนัที ่

14-22 ม.ค. 65 / 11-19 ก.พ. 65 / 18-26 มี.ค. / 8-16 เม.ย. 65 
 

อตัราค่าบริการ   มกรำคม- เมษำยน 2565 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เดก็อายนุอ้ยกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อหอ้ง  
หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

179,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 40,000 

เดก็อาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 169,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (AY) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืนทั้งใบ (BKK-IVL//OUL-BKK) 38,000 

หากท่านมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัค่าวีซ่าคืนให ้ 3,200 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564) ** 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ (ตอ้งมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น) 



 

 

 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ หากท่านมีวีซ่าแลว้หกัคืน 3,200 บาท 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย หากท่านตอ้งการ

พนกังานยกกระเป๋า ทั้งหมด 8 คืน คิดเป็นเงิน 103 ยโูรต่อท่าน 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
กำรช ำระเงิน งวดที่ 1 : ส ำรองทีน่ั่งจ่ำย 55,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วนัหลงัมีกำรยืนยนักรุ๊ปเดนิทำงแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 60 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดนิทำง 
 

หมำยเหตุ : โรงแรม Glass Igloo จะมีกำรเกบ็เงินเต็มจ ำนวน 60-90 วนัล่วงหน้ำก่อนเดนิทำง ดงัน้ันหำกมีกำรช ำระเงิน
หรือกำรันตีกบัทำงโรงแรมแล้ว และท่ำนยกเลกิเดินทำงในภำยหลงั ค่ำใช้จ่ำยของโรงแรมที่เกดิขึน้จ ำเป็นต้องหักจำกมัดจ ำ 
โดยทำงบริษัทฯ จะแสดงหลกัฐำนกำรช ำระเงินหรือ กำรถูกหัก Penalty จำกทำงโรงแรม เพ่ือแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จริง 

แต่หำกท่ำนหำคนเดนิทำงแทนได้ จะไม่มค่ีำใช้จ่ำยส่วนนี ้
 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

กรณเีดนิทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 



 

 

 

*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 
หมำยเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรือสถานการณ์
อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน)เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้



 

 

 

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 



 

 

 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด
การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้น (สถำนทูตฟินแลนด์) 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอ
ยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. หลกัฐำนกำรได้รับวคัซีนครบโดส (ส ำเนำวคัซีนพำสปอร์ต หรือ Certificate Vaccine) 
3. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รูป พื้นฉำกหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสี

เทำ ใช้ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกบัหน้ำวซ่ีำท่ีเคยได้)  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) กรณีผู ้
เดินทางเป็น 

- เจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 



 

 

 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 

1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนั ก่อนยืน่วีซ่า) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่ำนั้น ************** 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 

 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


