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11 เม.ย. 62 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุเฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์ - อวิาโล 

- GLASS IGOOS 

พฤหสั 

06.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 8 เคานเ์ตอร ์S15-19 สายการ

บนิฟินแอร ์ เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการ

เชค็อนิ จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
 

หมายเหต ุ

 

ทางบรษัิท ฯ ไดจ้ัดเตรยีมการเดนิทางของคณะทวัร ์ 15 วันกอ่นการ

เดนิทาง โดยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, 

รา้นอาหาร ตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้ม

ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณอ์ันสดุวสิยั อาท ิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ข ึน้เครือ่งไม่

ทนั), การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต ิรวมถงึการถกู

ปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผลท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอื ไม่

สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้

ทวัร ์ มสีทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิ

คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีท่า่นไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ ไดม้กีารตก

ลงช าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้และหากมคีา่ใชจ้่ายใด ๆ ที่

เกดิข ึน้นอกเหนือ จากในรายการทวัร ์ หัวหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ 

เพราะเป็นส ิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด ์โดยสาย

การบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY142 
 

15.15 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซงิก ิเพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่ง  

16.25 น. จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงอวิาโล ่ โดยสายการบนิฟินแอร ์ เทีย่วบนิที ่

AY639 
 

17.55 น. ถงึสนามบนิเมอืงอวิาโล ่ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รถโคช้น าทา่น

เดนิทางสูห่มู่บา้นอกิลแูคสสลอตทาเน่น (Glass Igloos) ซึง่ตัง้อยู่

เหนือเสน้เขตขัว้โลกเหนือ (Lapland) ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์

พเิศษ น าเขา้พักในหมู่บา้นเรอืนกระจก ซึง่ไดถ้กูออกแบบพเิศษ ผลติ

จากกระจกน าความรอ้นแบบพเิศษ มกีารปรับอุณหภมูภิายในหอ้ง

อบอุ่นตลอดเพือ่ใหป้้องกนัหมิะเกาะเป็นน ้าแข็ง และไม่ใหบ้ดบัง

ทศันียภาพความงามดา้นนอกหอ้ง เพือ่ใหท้่านไดช้มววิภายนอกอย่าง

ชดัเจน และไม่ควรพลาดกบัประสบการณ์การเขา้พักในชว่งฤดหูนาว 

ในวันทีท่อ้งฟ้าเปิดทา่นจะไดน้อนบนเตยีงแสนอุ่นพรอ้มชมววิแสง

เหนือสดุสวยทีร่อคอยทกุทา่นในค า่คนืฤดหูนาว 

 

 
 

 
Northern Light 

Igloo House 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOOS www.kakslauttanen.fi 

12 เม.ย. 62 Husky Safari - Reindeer Sleigh - เคม ิ ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.kakslauttanen.fi/
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08.00 น. น าทา่นเก็บเกีย่วประสบการณ์ดว้ยการขบัเคลือ่นสนัุขลากเลือ่น 

Husky Safari (30 นาท)ี ฮัสกีเ้ป็นสนัุขทีม่มีายาว นานกวา่ 3,000 ปี

มาแลว้ เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบรรทกุส ิง่ของ หรอืเป็นพาหนะในพืน้ที่

ทีป่กคลมุไปดว้ยน ้าแข็งและหมิะ ฮัสกีจ้งึไดก้ลายมาเป็นสนัุขลาก

เลือ่นพันธุแ์ท ้ ทีม่ปีระสทิธภิาพในการลากเลือ่นสงูสดุในบรรดาสนัุข

ลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนี้สนัุขลากเลือ่นยงัเป็Helนกฬีายอดนยิม 

โดยม ี มัชเชอร ์ (Musher) เป็นผูบ้ังคบัเลือ่นในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้

จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

10.00 น. น าทา่นชมกวางเรนเดยีร ์ สมัผัสกบัพาหนะส าคญัของคณุลงุซานตา้ที่

ใชเ้ทยีมเลือ่นหมิะ มโีอกาสใหท้า่นทดลองน่ังเลือ่นหมิะ (Reindeer 

Sleigh) ทีจ่ะท าใหท้า่นไดรู้ส้กึตืน่เตน้กบัความเร็วในรปูแบบใหม่พรอ้ม

รับ Reindeer driving license เป็นทีร่ะลกึ  

 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มอืงเคม ิ (Kemi) เมอืงทีต่ัง้รมิทะเลบนอา่วบอท

เนียแห่งทะเลบอลตกิ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก SCANDIC KEMI หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.scandic.com 

13 เม.ย. 62 ขบั Snowmobile - น ัง่เรอืตดัน า้แข็ง SAMPO Icebreaker เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัขีร่ถ 

SNOWMOBILE พาหนะทีค่ลอ่งตวัทีส่ดุในการเดนิทางบนหมิะหรอื

ทุง่น ้าแข็ง โดยทา่นจะไดร้บัค าแนะน าในการขบัขีท่ีถ่กูตอ้ง สนุกสนาน

และปลอดภยัจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญ และช านาญเสน้ทางในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วแบบสโนวโ์มบลิซาฟาร ี โดยทางบรษัิทฯ จะมกีาร

จัดเตรยีมเครือ่งกนัหนาวใหท้า่นอย่างครบถว้นตัง้แตศ่รีษะจรดเทา้ เรา

จะน าทา่นขบัขีส่โนวโ์มบลิลดัเลาะทอ่งไปบนทุง่น ้าแข็งกวา้ง จากนัน้

เดนิทางสูท่า่เรอืของ SAMPO Icebreaker เรอืตดัน ้าแข็ง หรอืไอซ์

เบรกเกอร ์ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในโลก หลงัจากปลดประจ าการแลว้ น ามาให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรอื

ทลายน ้าแข็งทีบ่ดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอารค์ตกิ 

 
 

 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืตดัน า้แข็ง Local 

13.00 น. -

17.00 น. 

เรอืน าทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม่ทีย่ากจะลมืเลอืน จากการทลาย

ทุง่น ้าแข็งทีจ่ับตวัหนากวา่ 1 เมตร ในแตล่ะวัน ว่ายน ้าทะเล Ice 

Swimming ลงว่ายน ้าในบ่อน ้ากลางทะเลทีห่นาวเย็น และลอ้มรอบไป

ดว้ยน ้าแข็งหนาทีม่ ีอุณหภมูทิีต่ดิลบกว่า 20 องศาเซลเซยีส โดยชดุ

พเิศษ A Water Right Thermal Suit 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ROMANTIC DINNER @ 

ภตัตาคารน า้แข็ง บนโตะ๊น า้แข็งแกะสลกัใหค้ณุไดด้ ืม่ด า่กบั

บรรยากาศอนัแสนวเิศษ 

Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก SCANDIC KEMI หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.scandic.com 

14 เม.ย. 62 Snow Castle - โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาครอส - เฮลซงิก ิ อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 
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10.00 น. น าทา่นชม Snow Castle อันเป็นผลงานประตมิากรรมระดบัโลก โดย

ครัง้นี้เป็นครัง้ที ่19  ในทกุ ๆ ปีของฤดหูนาว จะมกีารรังสรรคผ์ลงาน

อันยิง่ใหญ่ ทมีงานผูช้ านาญการจะเริม่การแกะสลกั และน าเอาน ้าแข็ง

กอ้นมหมึามาตกแตง่เป็นรูปแบบตา่ง ๆ รวมถงึการจ าลองแบบใหเ้ป็น

เมอืงน ้าแข็งทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกโดยฝีมอืมนุษย ์จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสูโ่รวาเนียม ิ  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย น าคณะออกเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโรวาเนียมชิมเมอืงหลวงของดนิแดน

แลปแลนด ์ (Finish Lapland) หรอืบา้นของซานตาคลอส ลงุซานตา้

แสนใจด ี น่ังรถเลือ่นทีล่ากดว้ยกวางเรนเดยีรม์าแจกของขวัญใหแ้ก่

เด็กๆในวันครสิตม์าส เยีย่มชมหมู่บา้นซานตา้ (Santa Clause Village) 

ซึง่ตัง้อยู่บนเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ ภายในหมู่บา้นมทีีท่ าการไปรษณีย ์

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการสง่ของขวัญไปยังคนทีท่า่นรัก, รา้นขายของที่

ระลกึ, ถา่ยรูปกบัคณุลงุซานตา้ทีใ่จดเีป็นทีร่ะลกึในการมาเยอืน พรอ้ม

รับประกาศนียบตัร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงโร

วาเนียม ิ 

 

18.10 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเฮลซงิก ิ โดยสายการบนิฟินแอร ์ เทีย่วบนิที ่ 

AY536 
 

19.25 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซงิก ิรับสมัภาระแลว้เดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER 

หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
www.ihg.com  

15 เม.ย. 62 กรงุเฮลซงิก ิ- ทาลลนิน ์- เทีย่วชมเมอืงเกา่ - The Palace of 

Toompea - Viru Gate - เฮลซงิก ิ

จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

10.30 น. น าทา่นลอ่งเรอื Tallink Silja High Speed Cruise สูเ่มอืงทาลลนิน ์

เมอืงหลวงของประเทศเอสโทเนีย (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง) 

 

12.30 น. เรอืเทยีบทา่ทีเ่มอืงทาลลนิน ์ จากนัน้รถโคช้พาคณะเดนิทางสู่

ภตัตาคาร  

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. เทีย่วชมเมอืงทาลลนิน ์ เขา้สูเ่ขตโอลดท์าวนข์องเมอืงทาลลนิน ์ ทีม่ี

ก าแพงเมอืงและป้อมปราการในยุคกลางโอบลอ้มชวนใหน้กึไปถงึยุค

อัศวนิเทมปลาร ์ ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกและไดร้ับ

การอนุรักษ์เป็นอยา่งด ี น าทา่นเดนิชมเมอืงเริม่จากเขตเมอืงเกา่ทมู

เปีย (Toompea) ในเขตอัพเพอรท์าวน ์เพือ่ใหท้า่นไดช้ม The Palace 

of Toompea ซึง่ในปัจจุบนัคอืรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แลว้ไปชมววิ

ทวิทศันข์องเมอืงแบบพาโนรามา ทีม่สีสีนัสดใสราวกบัภาพวาดมี

โบสถเ์ซนตโ์อลาฟโดดเดน่เป็นสง่า แลว้น าทา่นไปชมงาน

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีนออรโ์ธดอกซท์ี ่โบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟส

เก ้ ทีส่รา้งข ึน้ตามพระบญัชาของ ชารล์ อเลก็ซานเดอรท์ี ่ 3 โดย

ชา่งฝีมอืจากเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ถา่ยรูปกบั DOME CHURCH โบสถท์ี่

ถกูสรา้งขึน้แห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในยุคครสิตศ์ตวรรษที ่

13 ผ่านชม Tall Herman Tower ป้อมปราการเมอืงเกา่ในยุคกลาง 

 

 
 

 

http://www.ihg.com/
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จากนัน้เขา้สูจ่ัตรุัสทาวนฮ์อลลใ์นเขตโลเวอรท์าวน ์ งดงามดว้ยศลิปะ

แบบโกธคิสรา้งกอ่นครสิตศ์ตวรรษที ่ 15 อาคารบา้นเรอืนทัง้แบบ

อารต์นูโวและโกธคิ ลว้นได ้รับการบรูณะไวอ้ยา่งน่าชม ใกลก้นัจะเป็น 

The Town Hall Pharmacy รา้นขายยาทีถ่กูบันทกึว่าเปิดกจิการมา

ตัง้แตปี่ 1422 และยังคงด าเนนิกจิการมาจนถงึปัจจุบนั The Great 

Guild Hall  อาคารทีถ่กูจัดอันดบัใหใ้หญ่เป็นอนัดบัสอง รองจากศาลา

เทศบาลเมอืงทาลลนินโ์ดยสมาคมพ่อคา้ไดส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1407 

ปัจจบุันเป็นพพิธิภณัฑจ์ัดแสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องชาต ิ แลว้

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงย่านถนนคนเดนิทีเ่ร ิม่จาก Viru Gate มี

สนิคา้พืน้เมอืง อาท ิอ าพัน, ผา้ลนินิ เป็นตน้  จนไดเ้วลาอนัสมควร น า

คณะเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื 

16.30 น. น าทา่นลอ่งเรอื High Speed Cruise เดนิทางกลบัสูก่รุงเฮลซงิก ิ  

18.30 น. คณะเดนิทางถงึทา่เรอืกรุงเฮลซงิก ิ จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่

ภตัตาคาร 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER 

หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.ihg.com  

16 เม.ย. 62 เฮลซงิก ิ- เทีย่วชมเมอืงหลวง - อสิระชอ้ปป้ิง องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเฮลซงิก ิ เร ิม่จากตลาดนัดรมิทะเล (Market 

Square) ทีม่ชีือ่เสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทีข่าย

ของทีร่ะลกึแกนั่กทอ่งเทีย่ว ยังเป็นแหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหาร 

ผลไม ้ และดอกไม ้ และเป็นทีต่ัง้สถานทีส่ าคญั อาท ิ ท าเนียบ

ประธานาธบิด ีศาลากลางและโบสถ ์แลว้น าชม Rock Church โบสถ์

ซ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้ง ตวัโมและตโิม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์

แบบรูเธอรนัทีส่รา้งอยู่ภายในหนิขนาดใหญ่ มกีารตกแตง่แบบทนัสมัย

พรอ้มระบบเสยีงทีด่ ี พาทา่นชมจัตรุัสรัฐสภา (Senate Square) ซ ึง่

เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร ์ และมหาวหิารใหญ่

นกิายรูเธอรนั  

 

 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

13.00 น. อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้อันทนัสมัย อาท ิ

Stockmann Department store, หรอื shop brand name อาท ิ

Louis Vuitton / Chanel หรอื Verkkokauppa หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในภมูภิาคยุโรปบนเนือ้ทีก่ว่า 2 หมืน่ตารางเมตร มรีา้นคา้มากมาย

ทัง้ Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop  

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER 

หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
www.ihg.com  

17 เม.ย. 62 เฮลซงิก ิ- เมอืงปอรโ์ว - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ พธุ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ว (Porvoo) เมอืงเล็กทีเ่ต็มไปดว้ย

ความสขุ ความงามล ้าคา่ของบรรยากาศเมอืงเกา่ ไดร้ับการอนุรกัษ์ไว ้

เป็นอย่างดสีมกบัเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วข ึน้ชือ่ของฟินแลนด ์ 

(52 ก.ม.) 

 
 

http://www.ihg.com/
http://www.ihg.com/
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ทศันียภาพของป่าไมเ้ขยีวขจทีีช่าวฟินนภ์าคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ ในการ

รักษาพืน้ทีป่่าและอนุรักษ์พืน้ทีส่เีขยีวเป็นอันดบัตน้ๆ ของโลก เมอืง

ปอรโ์ว สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1346 ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ เมือ่

ศตวรรษที ่13 ขณะนัน้พืน้ทีบ่รเิวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวเีดน เขา้

สูเ่ขตเมอืงเกา่ The Old Town ซึง่ยังมกีลิน่อายของชมุชนแบบ

พืน้บา้น บา้นไมห้ลากสสีวยงามทีป่ลกูเรยีงรายรมิแม่น ้าเป็นเสน่หอ์กี

อย่างหนึง่ทีน่่าหลงใหลของเมอืง บรรยากาศมองดคูลา้ยบา้นตุก๊ตา 

ชาวฟินนม์ักจะแวะเยีย่มชมบา้นของ เจ. แอล. รูเนอเบริก์ (J.L. 

Runeberg) ศลิปินคนส าคญัผูแ้ตง่เพลงชาตฟิินแลนด ์ แวะชมโบสถ์

ใหญ่ในเมอืง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรันทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 

ชาวเมอืงเชือ่กนัว่าแมพ่ระทีน่ี่ศกัด ิส์ทิธินั์ก ขออะไรก็จะไดอ้ย่างนัน้ 

โดยเฉพาะเรือ่งความรัก ถนนคนเดนิในเขตเมอืงเกา่เป็นย่านชอปป้ิง 

ทีม่ทีัง้รา้นขายของทีร่ะลกึ, รา้นอาหาร, รา้นกาแฟเก ๋ ๆ, รา้นขนม 

Runeberg  พืน้บา้นตน้ต ารบัของเมอืงนี ้ อบอุน่ใจไปดว้ยรอยยิม้ของ

ชาวเมอืงทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่ว จากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเฮลซงิก ิ

 

 
 

 
 

 
 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

 หลงัอาหารน าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ  

14.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงเฮลซงิก ิ เพือ่เตรยีมเดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

 

17.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์ เทีย่วบนิที ่ 

AY141 

 

18 เม.ย. 62 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ พฤหสั 

07.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรม ของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

 

 "ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ เพือ่เช็ควา่

กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

11 - 18 เมษายน 2562 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น :  

 ➢ ผูใ้หญ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

➢ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรอื 2 ทา่นมเีตยีง ทา่น

ละ  

➢ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ทา่นละ 

➢ พักหอ้งเดีย่ว (Single room) จา่ยเพิม่ทา่นละ 

➢ ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญ่หักทา่นละ 

➢ ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ เด็กหักทา่นละ 

139,000.- 

125,000.- 

111,000.- 

23,000.- 

-35,000.- 

-30,000.- 

คา่ทวัรร์วม : 

 ✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่14 กนัยายน 2561 

✓ คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดเินเวยี ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / 

Snow Castle /  

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

โรงแรมหลายแห่งในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์สว่นใหญ่จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ 

และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพกั หากวันดงักลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให ้

คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

✓ คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยูโร / ทา่น / วัน 

✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่ฟินแลนด ์(เชงเกน้) 

✓ คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ จากอุบัตเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่

รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนั

สขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ

ทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  

      (สายการบนิฟินแอร ์เขม้งวดเรือ่งน า้หนกักระเป๋า ซึง่อาจท าใหท้า่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

คา่ทวัรไ์ม่รวม : 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% จากคา่บรกิารทวัร ์

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพัก คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
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 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล ้

บา้นหรอืทีท่า่นรูจ้ักและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็น

การยนืยันการเดนิทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผู ้

เดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซ ึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของ

ทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอื

ตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนื่องจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคบัใหห้ัวหนา้ทวัรต์อ้งท าการ

นอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่ว

ได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั 

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว                 

          ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกว่าสบิหา้วนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ให ้

น ามาหักจากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกว่าเงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เทีย่วจะเรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิรุกจิน าเทีย่วและ

มัคคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทาง

กลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้
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ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้ และหากทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที ่ฯ เพือ่ยนืยันในกรณี

ทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิฟินแอร ์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื One World ได ้

ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมด

เป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที ่ 14 กนัยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ 

ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คอื หอ้งพักคู ่คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / 

ส าหรับพัก 2 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรบัพัก 2 

ทา่น 

▪  หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่ง

กนัในแตล่ะประเทศ)  

▪ หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง 

/ ส าหรับพัก 1 ทา่น 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่

ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์ จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจาก

อยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรัด และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ทา่นสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะ

จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้น

เอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ 

หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ ทาง

บรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถาม

รายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
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 ▪ คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให ้

ต า่กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ

ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า 

และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ซึง่ความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVEL GROUP TOUR 

ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั ทีร่ะบุความรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ 

 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในสแกนดเินเวยี มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ 

จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบุหรี ่ ทัง้นี้เนื่องจาก

สขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็น

พเิศษ อาท ิเด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการ

เดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฟินแลนด ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ (3 สปัดาห)์ 

คณะผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยร์ับยืน่วซีา่ประเทศฟินแลนดด์ว้ยตวัเองทกุทา่น 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืนกอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 รูปถา่ยสขีนาดกวา้ง 36 มลิลเิมตร ยาว 47 มลิลเิมตร ใบหนา้ตรงมขีนาด 25-35 มลิลเิมตร จ านวน 2 รูป พืน้หลงั

เป็นสขีาวเทา่นัน้ (ไม่ใชรู่ปขาวด า และหา้มสแกน)  ควรมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , 

หย่า /ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) /สงักดัทีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบุัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 

3  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ตอ้งอัพเดท ณ เดอืนปัจจุบันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ควรเลอืก

เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอและอัพเดทตอ่เนื่อง ในกรณีการเงนิอัพเดทไม่ตอ่เนือ่งเดอืนใดเดอืนหนึง่ขาด

หายไปตอ้งขอเป็นสเตทเมน้ท ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ตอ้งอัพเดท ณ เดอืนปัจจบุันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และมจี านวนไม่

ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่
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ภมูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรอง

คา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย  

      ***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน*** 

  กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1–6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมา

ท างานของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา

, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ

หรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 

 
 

 


