9 วัน ฟิ นแลนด์ ออโรร่ า ไอซ์ เบรกเกอร์

ธันวาคม 2565 – เมษายน 2566
เริ่มต้ น 149,900 บาท (รวมวีซ่า และทิปไกด์, คนขับรถแล้ว)
เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง – เคมิ – ล่องเรื อตัดน้ำแข็งแซมโป – Snow Hotel – ขับสโนว์โมบิล- โรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาคลอส - อิวาโล - ขีก่ วางเรนเดียร์ – ฮัสกีซ้ าฟารีฟาร์ ม - นั่งรถสุ นัขลากเลื่อน – เคิร์กเคเนส
นั่งเรื อตกปูยักษ์ (King Crab) พร้ อมชิมปูยักษ์
ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 17-25 มี.ค. 2566 / 8-16 เม.ย. 2566
ราคาทัวร์ 163,900 บาท : 26 ธ.ค.-3 ม.ค. 66 / 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 66 / 19-27 ม.ค. 66 / 10-18 ก.พ. 66 / 17-25 ก.พ. 66

9 วัน ฟิ นแลนด์ ออโรร่ า ไอซ์ เบรกเกอร์
วันแรก

กรุงเทพ – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์)

19.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ S สายการบินฟิ นแอร์
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ สัมภาระน้ าหนัก 23 กก. สาหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ) และ
ถือขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กก.
ออกเดิน ทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบิ น ฟิ นแอร์ เที่ ยวบิ นที่ AY 144 (ใช้เวลาบิ น
ประมาณ 11.15 ชัว่ โมง) สายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่า และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ เฮลซิงกิ

22.25 น.

วันที่สอง

เฮลซิงกิ - อูลู – เคมิ – Snow Experience 365 - เที่ยวเมืองเคมิ

05.45 น.
07.30 น.
08.45 น.

เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ออกเดินทางสู่สนามบินอูลู โดยเที่ยวบิน AY433 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอูลู
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (ระยะทาง 105 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่ต้ งั อยู่ริม
อ่าวน้ าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริ เวณทางตอนเหนื อของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศัย
อยู่เพี ย ง 22,000 คน แต่ เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ มี ค วามส าคัญ ของแลปแลนด์ เนื่ อ งจากเป็ นที่
ประจาการของเรื อตัดน้ าแข็งและมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ ต้ งั ของเหมื องแร่
โครเมียมแห่ งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้วย นำท่ำนถ่ายรู ปกับโบสถ์แห่ งเคมิ (Kemi Church) โบสถ์ในศาสนา
คริ สต์นิกายลูเธอรันที่ ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ กและตั้งอยู่กลางเมื องเคมิ
สถาปนิ ก ชื่ อ ดั ง ผู ้อ อกแบบและควบคุ ม การสร้ า งโบสถ์ ห ลัง นี้ เป็ นชาวฟิ นแลนด์ ชื่ อ ว่ า โจเซฟ สเต
นแบค (Josef Stenback) สร้ างเสร็ จและเปิ ดให้ ช าวคริ ส ต์เข้า ท าพิ ธี ไ ด้ต้ ังแต่ ปี 1902 ภายในสามารถจุ ไ ด้
ประมาณ 1,000 คน ในปี 2003 มีการบูรณะครั้งใหญ่จนทาให้โบสถ์ยิ่งสวยงามและดูใหม่สดใส เป็ นโบสถ์
ประจาเมือง โบสถ์แห่งเคมิน้ ีเป็ นศาสนาสถานที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเมืองเป็ นอย่างมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านเดิ น ทางสู่ Snow Experience 365 ซึ่ งเปิ ดให้ เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมี ก าแพงที่ มี หิ ม ะปกคลุม
ทางเดินที่ ทาจากน้ าแข็งเหมือนฉากในเทพนิ ยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ าแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจ
และทดลองกับกิจกรรม Ice Slide หรื อจะเลือกถ่ายรู ปกับประติมากรรมน้ าแข็ง นาท่านเที่ยวชม Snow Hotel
โลกมหัศจรรย์ของน้ าแข็งและหิ มะเหนืออาร์กติกเซอร์เคิล เป็ นโลกที่มีเอกลักษณ์ และมีมนต์ขลังที่สร้างจาก
น้ าแข็ง และหิ มะ ในแต่ละปี จะมีการใช้หิมะประมาณ 20 ล้านกิโลกรัมและน้ าแข็งใสจากธรรมชาติ 350,000
กิโลกรัมเพื่อสร้าง Snow Village ของ Lapland Hotels ที่งดงามซึ่ งจะเปลี่ ยนรู ปร่ างขนาดและการออกแบบ

เพื่ อ สร้ า งความประหลาดใจให้ กับ ผู ้ม าเยือ นทุ ก ปี Snow Village ประกอบด้ว ยประติ ม ากรรมน้ าแข็ ง
ร้ านอาหารน้ าแข็ง และบาร์ น้ าแข็ง สนุ ก สนาน และเพลิ ดเพลิ นกับการถ่า ยภาพ งานประติ ม ากรรมจาก
ธรรมชาติ ที่มนุษย์ป้ ันแต่งได้อย่างงดงาม

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
หากสภาพอากาศเอื้ออานวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Seaside Glass Villa Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

ขี่สโนว์โมบิล, ตกปลาหลุมน้าแข็ง – เรื อตัดน้าแข็ง Sampo Ice Breaker

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่ และสนุ กเพลิ นเพลินกับการขับ สโนว์โมบิ ล (Snowmobile) บนทุ่ง
น้ าแข็งแห่ งอ่าว Bothnian Bay ตะลุยไปในทุ่งน้ าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 2 ชัว่ โมง ให้ท่านได้ขบั สโนว์
โมบิลไปในดินแดนแลปแลนด์ และ สัมผัสประสบการณ์การตกปลาจากหลุมน้ าแข็ง Ice Fishing

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านล่องเรื อตัดน้ าแข็งแซมโป ไอซ์เบรกเกอร์ (Sampo Ice Breaker) ล่องบนน้ าทะเลซึ่ งเย็นยะเยือกจน
กลายเป็ นน้ าแข็ง สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่ งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ าแข็งในทะเล
บอลติก ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) ซึ่ งปกป้ องร่ างกายท่านจากความเย็น
อันหนาวยะเยือกที่ระดับต่ากว่าลบยี่สิบองศาเซลเซี ยส พร้อมรับประกาศนี ยบัตรการมาเยือนทะเลน้ าแข็งกับ
ทางเรื อ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Cape East Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิ มะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดี
ท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ที่ออกหากินในเวลากลางวัน ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอัน
แปลกตา หิ มะ สลับกับทิวสน และผืนน้ าที่จบั ตัวเป็ นน้ าแข็ง นับเป็ นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก
ซึ่งสามารถเห็นได้เพียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์น้ ีเท่านั้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นซานตาคลอส (Santa Claus Village) หนึ่งในความฝันของทั้งเด็กทุกชนชาติ ใครๆก็
อยากเจอและอยากได้ของขวัญจากซานตาคลอสกัน ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก นาท่านถ่ายรู ป
กับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ ้งและเส้นแวงเพื่อกาหนดขอบเขตของ
บริ เวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยูท่ ี่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิ ลิปดาเหนือ เป็ นตัวบ่งบอก
จุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยูแ่ ถบนี้ มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ข้ นึ เลยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง หรื อพระ
อาทิตย์ไม่ตกเลยเป็ นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิ ศ (Santa Claus
Office) หรื อ ที่ทาการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสี สันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านได้พบกับลุง
ซานตาคลอส ในชุดคริ สต์มาสสี แดงที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยสี หน้าที่ยมิ้ แย้ม นาท่านแวะชมที่
ทาการไปรษณียซ์ านตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตร
หลากหลายสี สันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลับมายังประเทศ
ไทยได้ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปในบริ เวณหมู่บา้ นซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีม คริ สต์มาสอัน
สวยงามตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ที่มีจาหน่ายให้นกั ท่องเที่ยวได้เลือกสรร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
หากสภาพอากาศเอื้ออานวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Scandic Rovaniemi City Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

โรวาเนียมิ – ฟาร์ มฮัสกี้ – นั่งสุ นัขลากเลื่อน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเข้า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศู น ย์วิ ท ยาศาสตร์ อ าร์ ก ติ กุ ม (Arktikum) แหล่ งรวมความรู ้ ความเป็ นมาและ
วัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชาวฟิ นแลนด์รวมถึ งประเทศใกล้เคียงในแถบอาร์ กติก พิพิธภัณฑ์แห่ งแลป
แลนด์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับความนิ ยมมาก ทาให้ท่านได้รู้จกั ฟิ นแลนด์มากขึ้น ได้รู้จกั ต้นกาเนิดของเผ่าพันธุ์
และดารงชี วิตอยู่ในพื้ นที่ ที่มี ความหนาวเย็นแสนสาหัสได้อย่างไรและประวัติของแลปแลนด์ ชื่ นชมกับ
ชิ้ นงานศิ ลปะจาพวกงานหัตถกรรมและเครื่ องประดับเพื่ อสื่ อให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับ
ธรรมชาติที่อยูร่ ่ วมกัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสเซกา (Saariselka)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านมุ่งสู่ ฮัสกี้ซาฟารี ฟาร์ม (Husky Safari) ฮัสกี้เป็ นสุ นขั ที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปี มาแล้ว เพื่อใช้ในการ
ลากเลื่อนบรรทุกสิ่ งของหรื อเป็ นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ าแข็งและหิ มะ นาท่านสัมผัสความน่ารัก
และแสนรู ้ของสุ นขั พันธุ์ไซบีเรี ยนฮัสกี้ ซึ่งเป็ นสุ นขั ที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็ นคุณสมบัติที่
สื บ ทอดจากบรรพบุ รุ ษ ที่ ม าจากสิ่ ง แวดล้อ มที่ ห นาวเย็น อย่ างรุ น แรงของไซบี เรี ย ให้ ท่ า นได้ สั ม ผัส
ประสบการณ์การนัง่ รถลากเลื่อนโดยสุนขั ไซบีเรี ยนฮัสกี้

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
หากสภาพอากาศเอื้ออานวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Aurora Cabin at Northern Lights Village Saariselka **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

เคิร์กเคเนส - ตกปูยักษ์ (King Crab Safari)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องเคิร์ก เคเนส (Kirkenes) ระยะทาง 268 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 – 4
ชัว่ โมง เมืองทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศนอร์ เวย์ ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ เมืองนี้ ต้ งั อยู่บนแหลม
Bokfjorden ซึ่ งนับได้ว่ามีดินแดนที่มีทศั นี ยภาพฟยอร์ ดและแลนด์สเคปที่ สวยงามอีกแห่ งหนึ่ งและเป็ นอีก
เมืองที่มีกิจกรรมน่าสนใจคือการจับปูยกั ษ์ (King Crab Safari) ไม่ว่าจะเป็ นการล่องทะเลออกจับปูยกั ษ์ หรื อ
การนั่งสโนว์โมบิ ล ออกจับ ปู ยกั ษ์ห ากกรณี น้ าทะเลเป็ นน้ าแข็ง ซึ่ งกิ จกรรมการตกปู ย กั ษ์น้ ี เป็ นอี ก หนึ่ ง
กิจกรรมโดดเด่นของเมืองนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่ านสั ม ผัส ประสบการณ์ จบั ปู ยกั ษ์ (King Crab Safari) โดยนั่งเรื อ หรื อ รถสโนว์โมบิ ล (ขึ้ นกับ สภาพ
อากาศ หากน้ าแข็งมีการจับตัวมากในช่วงหน้าหนาว ทางเรื อจะจัดเป็ นนัง่ สโนว์โมบิลแทน) ตื่นตาตื่นใจกับ
การจับปูยกั ษ์ตวั เป็ นๆให้ท่ านได้ลองจับและถ่ายภาพเป็ นที่ ระลึก กับกิ จกรรมจับ ปูยกั ษ์ในเขตแลปแลนด์
นับเป็ นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ ของชาวนอร์ดิชในเขตแลปแลนด์

ค่า

รับประทานอาหารค่า พร้อมเมนู ปูยกั ษ์
หากสภาพอากาศเอื้ออานวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Thon Hotel Kirkenes **** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เคิร์กเคเนส – ซาริสเซกา – นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสเซกา (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของฟิ นแลนด์ มีชื่อเสี ยง
มากทางด้านที่พกั และสกีรีสอร์ท (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) และเป็ นพื้นที่
ทางตอนเหนือของเขตแลปแลนด์ที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากที่สุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) หรื อ ฟาร์มกวางคารี บู พร้อมสัมผัสประสบการณ์ นัง่
รถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ (การนั่งรถลากเลื่อนขึน้ กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ บริ ษัทมีเตรี ยมชุด Thermal
Suite สาหรั บลูกค้ าทุกท่ านระหว่ างการทากิจกรรม) ให้ท่านได้สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซ่ ึงเป็ น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ โดยตัวผูม้ ีขนาดใหญ่ขนาดโตเต็มที่มีน้ าหนักกว่า 300 กิโลกรัม และสู ง
ประมาณ 214 เซนติ เมตร ขนตามลาตัวยามปกติจะมี สีน้ าตาล แต่เมื่ อเข้าสู่ ฤดูหนาวขนจะเปลี่ยนไปเป็ นสี
อ่อนขึ้น หรื อสี ขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานสาหรับลากเลื่อน ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับกวางเรน
เดียร์ได้แบบเต็มอิ่ม

17.00 น.
19.00 น.
20.30 น.

นาท่านเช็คอิน ณ สนามบินอิวาโล
ออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Scandic Grand Marina Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่แปด

ปอร์ วู - เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์วู (Porvoo) ประมาณ 45 นาที นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่าปอร์ วู เมืองที่มีความโดด
เด่น ในส่ วนของตัวอาคารบ้านไม้สีสันสดใสสวยงาม ที่ยงั คงสะท้อนให้เห็ นถึงวัฒนธรรมและผูค้ นแห่ ง
เมืองปอร์วู จากนั้นนาท่านชมโบสถ์ประจาเมืองปอร์วู (Porvoo Cathedral) ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชมเมืองเฮลซิ งกิ (Helsinki) เมืองหลวงของฟิ นแลนด์ จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารอุสเปนส
กี้ (Uspenski Church) เป็ นมหาวิ ห ารของศาสนาคริ ส ต์นิ ก ายออร์ ธ อดอกซ์ รั ส เซี ย ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในยุโรป
ตะวันตก สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 นาท่านเข้าชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio
Church) หรื อที่ รู้จกั กันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรื ออีก ชื่ อหนึ่ งคือ "โบสถ์แห่ งความรัก" ถูก
สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 แล้วเสร็ จวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปี ถัดไป นาท่านชม อนุสาวรี ยซ์ ิเบลิ
อุส (Sibelius Monument) อนุ สาวรี ยแ์ ห่ งนี้ ต้ งั อยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างขึ้นเพื่อสดุ ดีให้แก่ นักประพันธ์
เพลงคลาสสิ กชื่อดังของโลกชาวฟิ นแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ ต่งเพลงฟิ นแลนเดีย เพลง
ปลุ ก ใจชาวฟิ นน์ ใ ห้ ลุ ก ขึ้ น มาเรี ย กร้ อ งเอกราชจากรั ส เซี ย เป็ นอนุ ส าวรี ย ์ที่ น าท่ านถ่ ายรู ป มหาวิ ห าร
เฮลซิ งกิ (Helsinki Cathedral) ซึ่ งในอดีตเรี ยกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็ นมหาวิ หารสี ขาวบริ สุทธิ์ สวยงาม ตั้งเด่น
ตระหง่านอยู่จนเรี ยกว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์ กของเฮลซิ งกิก็ว่าได้ซ่ ึ ง จะมีนักท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายรู ปกันอย่าง
เป็ นจานวนมาก นาท่านเที่ยวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็ นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จดั กิจกรรมใหญ่ๆ
และเป็ นศูนย์กลางทางประวัติ ศาสตร์ ของเฮลซิ งกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่
2 ประดิษฐานอยูอ่ ย่างโดดเด่นเป็ นสง่า อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า
21.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ

วันที่เก้ า

กรุงเทพฯ

16.50 น.
07.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน AY 143
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

9 วัน ฟิ นแลนด์ ออโรร่ า ไอซ์ เบรกเกอร์
ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 17-25 มี.ค. 2566 / 8-16 เม.ย. 2566
ราคาทัวร์ 163,900 บาท : 26 ธ.ค.-3 ม.ค. 66 / 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 66 / 19-27 ม.ค. 66 / 10-18 ก.พ. 66 / 17-25 ก.พ. 66
อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุนอ้ ยกว่า 11 ปี
บริ บูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรื อพัก 3 ท่านต่อห้อง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริ มเตียง

มีนาคม - เมษายน 2566
149,900

ธ.ค. 2565 – ก.พ. 2566
163,900

21,000
139,900

28,000
153,900

85,000 – 120,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (AY) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืนทั้งใบ (BKK-OUL//IVL-BKK)
32,000
35,000
หากท่านมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักค่าวีซ่าคืนให้
3,500
3,500
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 6 พ.ค. 2565) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

▪ กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินฟิ นน์แอร์ (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 80
ปี ) ประกันครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ (ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ ค่าวีซ่าเชงเก้น

▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่ าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 60 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

หมายเหตุ : โรงแรม Glass Igloo จะมีการเก็บเงินเต็มจานวน 60-90 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง ดังนั้นหากมีการชาระเงิน
หรื อการันตีกบั ทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลิกเดินทางในภายหลัง ค่าใช้ จ่ายของโรงแรมที่เกิดขึน้ จาเป็ นต้องหักจากมัดจา
โดยทางบริษัทฯ จะแสดงหลักฐานการชาระเงินหรื อ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพื่อแสดงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้ จ่ายส่ วนนี้
กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิก เดิ นทาง 30 วันล่วงหน้าก่ อนการเดินทางหั กค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ ง เช่ นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิ น , วีซ่ าและค่า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึง หากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่ องเที่ ย วใดๆที่ ปิ ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน

▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้ว ง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ หรื อสถานการณ์
อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่ องจากการท่องเที่ ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้
ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่า น
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
▪ ในกรณี ที่ทา่ นจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน)เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยัน
ว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน

▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ ส าหรั บ น้ า หนั ก ของสั ม ภาระที่ ท างสายการบิ น อนุ ญ าตให้โหลดใต้ท้องเครื่ อ งบิ น คือ 20-30 กิ โลกรั ม (ส าหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
น้ าหนักส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD
คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตฟิ นแลนด์)

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อขอ
ยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )

1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. หลักฐานการได้รับวัคซีนครบโดส (สาเนาวัคซีนพาสปอร์ ต หรื อ Certificate Vaccine)
3. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จานวน 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี
เทา ใช้ ไม่ ได้) ห้ ามสวมแว่ นสายตา (รู ปถ่ ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้ )
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
6. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
7. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
8. สูติบตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)

9. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูตและประเทศ) กรณี ผู้
เดินทางเป็ น

-

เจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง / เงินเดือน
กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank Statement)

- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า พร้อมให้ธนาคารประทับตรา
รับรองทุกหน้า
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

9 วัน ฟิ นแลนด์ ออโรร่ า ไอซ์ เบรกเกอร์
ราคาทัวร์ 149,900 บาท
ราคาทัวร์ 163,900 บาท

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

17-25 มี.ค. 2566
26 ธ.ค.-3 ม.ค. 66
19-27 ม.ค. 66
17-25 ก.พ. 66
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ ลูกค้า
(ต้องกรอกใน
ฟอร์มวีซ่า)

8-16 เม.ย. 2566
27 ธ.ค.-4 ม.ค. 66
10-18 ก.พ. 66

ห้องพัก
เลขที่
อาหาร
สถานฑูตที่ท่านเคย
(SGL/TWN/ สะสมไมล์ (หากแพ้อาหาร สแกนลายนิ้วมือใน
DBL/ TRP)
โปรดระบุ)
การยื่นวีซ่าเชงเก้น
(กรุ ณาระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ ...........................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล......................................................
โทรศัพท์ มือถือ..............................................

