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ฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เที่ยวฟินแลนด์สุดฟิน ชมบา้นลุงซานต้า นั่งรถลากสุนัขฮัสกี ้
 

ทัวร์เรือตัดน้ำแข็ง ว่ายน้ำในทะเลน้ำแข็ง ชมปราสาทน้ำแข็ง 
ขับสโนว์โมบิล นอนอิ๊กกลูกระจก ชมแสงเหนือ 
โดยสายการบินฟินแอร ์(AY) 

เดินทาง 23-30 มกราคม 2566  
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วันแรกของการเดินทาง(จนัทร์ที่ 23 ม.ค.66)       กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ  
05.00 น. คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน  ณ  สนามบินสวุรรณภูมิ 

ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคานต์เตอร์ S สายการบินฟินแอร ์
พบพนักงานต้อนรับและมัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและโบว์สี รับหนังสือเดินทาง บัตรที่นั่ง
เครื่องบิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า - ออกเมือง 
หมายเหตุ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่งทั่วโลก อนุญาตให้นำของเหลว เจล และสเปรย์  ติด
ตัวขึ้นเครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอด เท่านั้น  

08.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AY142 สู่เฮลซิงกิ  
15.35 น. ถึงสนามบินวันตา เฮลซิงก ิผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก 
  โรงแรม SCANDIC HELSINKI AIRPORT 
ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
 
วันที่สองของการเดินทาง(องัคารที่ 24 ม.ค.66)    เฮลซิงกิ - โรวาเนยีม ิ
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่อาคารสนามบินเฮลซิงกิ  
11.55 น. โดยเที่ยวบินที่  AY 533 สู่เมืองโรวาเนียม ิ
  อาหารกลางวันมอบเงินให้ท่านละ 20 ยูโร สำหรับเลือกร้านอาหารในสนามบิน 
13.20 น. เด ิ นทางถ ึ ง โ ร วา เน ี ยมิ  ด ิ นแดนแห ่ งห ิ มะ 

ซานตาคลอส และกวางเรนเดียร์  โรวาเนียมิ นั้น
เป็นนครหลวงของเขตแลปแลนด์ เมืองนี่ยังมีเส้น
อาร์คติก พาดผ่าน จึงมีสัญลักษณ์ของเส้นอาร์คตกิ 
เป็นระยะๆ ให้ได้ไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 นำท่านชมตัวเมืองโรวาเนียมิผ่านชมบรรยากาศ
ของฤดูหนาวอันสวยงามเต็มไปด้วยหิมะ จากนั้น
ให้ท่านเลือกซื้อเสื้อกันหนาว ฯลฯ  จากนั้น  
นำท่านเข้าสู่ที ่พัก “โรงแรม SANTA CLAUS”
หรือเทียบเท่า (พัก 3 คืน) 

****หมายเหต.ุ !!!!  คืนนี้ หากทัศนวิสัยด ีเราอาจจะมีโอกาสได้ชมแสงเหนือกันด้วย**** 
ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
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วันที่สามของการเดินทาง(พุธที่ 25 ม.ค.66)โรวาเนียมี่ – เคมิ – ปราสาทหิมะ – เรือตัดน้ำแข็ง – โรวาเนียมี ่
เช้า        อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

นำเดินทางสู่ เมืองเคมิ KEMI  เมืองเล็ก บริเวณอ่าวบอธเนีย BOTHNIA ผ่านชมทัศนียภาพสวยสองข้างทาง 
ออกเดินทางผ่านทัศนียภาพอันงดงามสู่เมืองเคมิ เมืองท่องเที่ยวริมอ่าวบอธเนียซึ่งอยู่เหนือสุดของทะเลบอลติก 
เข้าชมปราสาทหิมะ Lumilinna Snow Castle เพลิดเพลินกับการชมความสามารถของผู้คนเมืองหนาวที่
สร้างสรรค์ความงดงามของน้ำแข็งและหิมะออกมาเป็นสถาปัตยกรรมน้ำแข็ง งดงามไปด้วยส่วนที่เป็นห้องอาหาร 
ห้องพัก โบสถ์ ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาได้จริงชมทั้งปราสาท น้ำแข็งด้านนอกและปราสาทน้ำแข็งด้านในตัว
อาคารกันอย่างจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง          อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น แบบบุฟเฟต์่ 

บ่าย นำท่าน ล่องเรือทลายน้ำแข็ง POLAR EXPLORER ICE BREAKER หรือ SAMPO ICE BREAKER 
ซี่งเป็นเรือทลายน้ำแข็งที่จัดในรูปแบบการท่องเที่ยว ชมการทลายน้ำแข็งที่หนากว่า 10 เมตร โดยปรกติเรือ
เหล่านี้จะใช้ในการนำและลากจูงเรือสินค้าที่ต้องผ่านท้องทะเลต่าง ๆ ที่มีน้ำแข็งปกคลุม สัมผัสประสพการณ์ที่
ยากจะลืมเลือน การใส่ชุดว่ายน้ำพิเศษ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าของคุณ ลงว่ายน้ำ ลอยคอ ในทะเล
น้ำแข็ง หรือ เดินเล่นบนผิวน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพแสนประทับใจ อันยากจะลืมเลือนนี้ แล้วนำท่านเดินทาง
กลับสู่ตัวเมืองโรวาเนียมี่  

 
 
   
 
 
 
 

 
 
ค่ำ        อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองในสไตล์แลปแลนด์ 
                 ที่พัก “โรงแรม SANTA CLAUS”หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU8unf3vbdAhWMQY8KHWdfCrQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.icebreaker.fi%2F&psig=AOvVaw3vXQK6wOfyoTBeI5cNAHCc&ust=1539084493998929
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisoJS34PbdAhUR4o8KHYFTBcgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.klook.com%2Factivity%2F14813-day-trip-sweden-rovaniemi-polar-explorer-icebreaker-cruise-rovaniemi%2F&psig=AOvVaw0PMovstc2XmO5iu83g3RoV&ust=1539084802797509
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วันที่สี่ของการเดินทาง(พฤหัสบดีที่ 26 ม.ค.66)       หมู่บ้านซานตาคลอส – ฟาร์มเรนเดียร์ – นั่งรถลากเลื่อน 
เช้า        อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส พบคุณลุงซานต้าในตำนาน ในหมู่บ้านแห่งความสุข ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของ
คริสต์มาส ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณลุง แวะที่ทำการไปรษณีย์ Santa Post Office เพื่อซื้อโปสการ์ดส่งให้คน
ที่เรารักหรือตัวเราเอง เลือกหยอดตู้ที่โปสการ์ดจะถึงมือผู้รับแบบธรรมดา หรือจะให้ถึงในวันคริสต์มาส เลือกหา
ซื้อของที่ระลึกและของฝากจากดินแดนแห่งของขวัญ ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ทำให้เราเหมือนอยู่ในดินแดน
มหัศจรรย์ จากนั้นแวะเข้าสู่ใจกลางเมืองโรวาเนียมิ  สัมผัสเมืองที่ถือว่าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดของ
ฟินแลนด ์ 

เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านซานตาคลอส Christmas House 
บ่าย นำทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยกิจกรรมฤดูหนาวที่ห้ามพลาด คือการไปเยือน ฟาร์มกวางเรนเดียร ์

พาหนะของคุณลุงซานต้า ให้ทุกท่านได้พบกับน้องกวางอย่างใกล้ชิด ชมวิถีชีวิตของชาวซามิ ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมของฟินแลนด์ที่เป็นคนเลี้ยงกวาง ให้อาหารกวาง และนั่งเลื่อนทีล่ากด้วยกวางเรนเดียร์ ลัดเลาะไปตาม
ป่าสนที่ปกคลมุไปด้วยหิมะขาวสะอาดสวยงาม ไฮไลท์ให้ท่านไดน่ั้งกวางเรนเดียรล์ากเลื่อน  

 
 
 

                       
 
ค่ ำ

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย 
        ****หมายเหต.ุ !!!!  คืนนี ้หากทัศนวสิัยด ีเราอาจจะมีโอกาสได้ชมแสงเหนือกันด้วย**** 
                      ที่พัก “โรงแรม SANTA CLAUS”หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง(ศุกร์ที่ 27 ม.ค.66)   โรวาเนียมี ่– เมืองอิวาโล่ - พักบ้านอิ๊กกลู 
เช้า        อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
บ่าย เดินทางขึ้นเหนือ ผ่านธรรมชาติในบรรยากาศกลางฤดูหนาวที่บริสุทธิ์สวยงามราวภาพวาด สู่เมืองอิวาโล่ เมือง

ที่เป็นศูนย์กลางแห่วัฒนธรรม ชนเผ่า Sami ที่เป็นชนพื้นเมืองด้ังเดิม ที่มีอาชีพหลักคือเลี้ยงกวางเรนเดียร์ และ
เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่เหนือสุดของประเทศฟินแลนด์ มีชื่อเสียงในฐานะเมืองแห่งการล่าแสงเหนือด้วยทำเลที่ตั้งที่
สูงจึงทำให้มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มาก เมืองนี้เป็นเมืองต้นตำรับของห้องพักแบบอิ๊กกลูกระจกที่อุ่นสบาย 
หากเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือเราสามารถนอนชมได้เลยในห้องพัก  
(ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย สนุกสนานตื่นเต้นกับ การขับ Snow mobile ตะลุยไปในทุ่งหิมะที่ขาวเป็นปุยสุดลูกหลููกตา  เป็นบรรยากาศ

แห่งความสนุกสนาน ตื่นเต้นท้าทายที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนดินแดนแห่งหิมะนี ้ จากนัน้ร่วมกิจกรรม
สนุกสนานด้วยการนั่งเลื่อนทีล่ากโดยสุนัขฮสักี ้แสนรู้ผูท้รงพลัง ที่จะพาทุกท่านนั่งเลื่อนโลดแล่นไปบนหิมะ
อย่างต่ืนเต้นสนุกสนาน 
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นนำท่านเข้าสู่ที่พัก “KAKSLAUTTANEN HOTEL”  
โรงแรมห้องกระจกรูปทรงอิ๊กกลูที่อุ่นสบาย ท่ามกลางป่าสนสวยงามและหิมะขาวรอบตัว 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
****คืนนี้หากทัศนวิสัยด ีเราจะมีโอกาสได้ชมแสงเหนือจากห้องพักอิ๊กกลูกระจกกัน****   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หกของการเดินทาง(เสาร์ที่ 28 ม.ค.66)   อิวาโล – เฮลซิงก ิ    
เช้า         อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยภายในอาณาบริเวณของโรงแรม  
11.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง อิวาโล ่
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมในเมืองอิวาโล ่บุฟเฟ่ต์ 

เดินทางสู่สนามบินอิวาโล่ เพื่อเช็คอิน 
13.50 น. โดยเที่ยวบินที่ AY 604 นำทา่นบินสู่เมืองเฮลซิงก ิ
15.20 น. ถึงสนามบินวันตา เมืองเฮลซิงก ิ 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฮลซิงกิ ผ่านย่านท่าเรือ สวนสาธารณะใหญ่ ESPLANADE ย่านกลางเมือง จากนั้น
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและแบรนด์ท้องถิ่น พลาดไม่ได้กับช็อคโก
แลตท้องถิ่นของฟินแลนด์ 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
 นำท่านสู่ที่พัก  

“โรงแรม RADISSON BLU PLAZA HELSINKI ”หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง(อาทิตย์ที่ 29 ม.ค.66) 
ซาลิเซลก้า - เฮลซิงกิ - โบสถ์หิน – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส – กรุงเทพฯ 
เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

นำท่านชมโบสถ์หิน Tempelliaukio ที่เกิดจากการเจาะภูเขาทั้งลูกแล้วทำให้เป็นโบสถ์ที่มีเสียงดังกังวาน 
เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากที่สุด จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์ Sibelius ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
สดุดีคีตกวีเอกของฟินแลนด์คือ Jean Sibelius เจ้าของผลงานเพลงดังก้องโลก Filandia ชมจัตุรัสที่สำคัญ
ที่สุดกลางเมืองเฮลซิงกิ Senate Square  หัวใจของเมืองเฮลซิงกิที่มีมหาวิหารเด่นตระหง่านอยู่ด้านหลัง 
ขนาบไปด้วยทำเนียบรัฐบาลและสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ  
จากนั้นขึ้นเนินไปชมวิหารอุสเปนสกี้ ที่เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์รัสเซียที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศรัสเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินวันตา เพื่อทำการคืนภาษีและเช็คอิน  
16.35 น. โดยเที่ยวบินที่ AY145 ที่จะนำทุกท่านบินตรงสู่กรุงเทพฯ  

 
วันที่แปดของการเดินทาง(จันทร์ที่ 30 ม.ค.66)     กรุงเทพฯ  
09.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....สวัสดี 
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อัตราค่าบริการ 
เดินทาง 23-30 ม.ค.66 

 
ราคาผู้ใหญ ่

(พักห้องคู่ 2 ท่าน 
/ต่อห้อง) 

ราคาเด็กอายุ 6-11 ป ี 
  (พักผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1ท่าน 
 หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน 

/ มีเตียง / ต่อห้อง) 

   ราคาเด็กอาย ุ2-5 ป ี
      (ไม่เสริมเตียง) 
     (พัก ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   
          เด็ก 1 ท่าน) 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

135,000 129,000 119,000 26,000 
  หมายเหต ุ
•  คณะทัวร์ออกเดินทางขั้นตำ่ 16 ท่าน หากคณะทัวร์มีตำ่กว่ากำหนด บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน  
•  การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมอย่างน้อย 15 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับ

การยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนสมบูรณ ์ทั้งนี้เพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า 
• การเดินทางเป็นตั๋วกรุ ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ (ตาม

ข้อกำหนดของสายการบิน)  
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ตามที่ระบุในรายการทัวร ์
    (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง/ค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน) 
2. ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการทัวร์ (พักห้องละ 2 ท่าน)   
3. ค่าอาหารทกุมื้อ  ตามที่ระบุในรายการทัวร์  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศตามที่ระบุในรายการทัวร ์(ยกเว้นหนังสือเดินทางต่างด้าว)    
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น,หัวหน้าทัวร ์ตามที่ระบุในรายการทัวร์   
7. ค่าเช็คอินโหลดกระเป๋าจำนวน 1 ชิ้น นำ้หนักไม่เกิน 23 กก. ตามข้อกำหนดแต่ละสายการบิน   
ท่านสามารถนำกระเป๋าลากใบเล็กขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิน้(น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.) 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ 1,500,000-บาท ค่ารกัษาพยาบาล 2,000,000-บาท  
9. ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์/ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 
10. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมท่านละ 1 ใบ เขา้/ออกในแต่ละโรงแรม 
11. จัดรถโค้ชขนาด 45 – 50 ที่นั่ง (คณะทัวร์ไม่เกิน 35-ท่านต่อรถโค้ช 1 คัน) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาท ิอาหาร,เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศพัท ์ค่าอินเตอร์เนท โทรสาร มินิบาร ์ทีวีช่องพิเศษ ค่าซักรดีฯ 
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง 
3. ค่าสัมภาระที่หนักเกินตามที่สายการบินกำหนด (ปกต ิ23 กก.)  
4. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว   
5. ค่าภาษีการบริการ 3% คา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  
6.ค่าตรวจ ATK หรือ TEST&GO ที่ประเทศไทยในวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย(ถ้าม)ี 
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เงื่อนไขในการจอง    
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000-บาท ภายใน 15 มิถุนายน 2565  
- ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 10 มกราคม 2566 

 กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน   
การยกเลิกการจอง (ไม่นับรวมเสาร-์อาทติย)์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000- บาท   
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน  หักค่าใช้จา่ย 75% ของราคาทัวร ์ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%ของราคาทัวร ์   
- กรณีผู้เดินทาง ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ หรือเข้าเมืองโดย 
เจตนาไมสุ่จริต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ เก็บค่าใช้จา่ยเต็มจำนวน 
- กรณีที่ลูกค้ายื่นวีซ่าแล้ว หากถูกปฎิเสธวีซา่ หรือ ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้วยกเลิกการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ ์
- ในการ เก็บคา่ใช้จา่ยตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง ดงักล่าวข้างต้น 
หมายเหตุ  
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับค่าบริการการเดินทาง ในกรณีที่มี ผู้เดินทางต่ำกว่า 16 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซา และไม่มีวีซ่า ทางเรายินดีที่จะประสานงาน ในการเดินทาง
กรุ๊ปทัวร์อ่ืนตามความประสงค ์

2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร ์เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถแก้ไขได ้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงานภัยธรรมชาติการก่อจลาจลการปฎิวัติ อุบัติเหตุ 

และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย 
การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ  

4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตราค่าบริการ - ราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการ
เรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 

5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สิทธิ์ และจะรับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระ
แบบยืนยันการใช้บริการบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็ม
มีเงื่อนไข  

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 
แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 

7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านัน้ 

8.) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น   

9.) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ การเข้า
ออกเมือง อันเน่ืองจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
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10.) ในกรณีที่ท่านซื้อของกับร้านค้าในต่างประเทศเป็นดุลยพินิจของลูกค้าที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
รับผิดชอบ ความเสียหายของสินค้า การคืนภาษีของสินค้า และอื่นๆ เนื่องจากการซื้อขายสินค้านั้นเป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขายโดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายนั้น 

11.) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับลูกค้า ที่มีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมที่สร้างความอึดอัดใจให้คนส่วนใหญ่ใน
คณะทัวร ์เช่น ไม่รักษาเวลา พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ สร้างความรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือ ถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น ชักชวนผู้อื่นให้ก่อความวุ่นวายในทัวร ์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่) 

12.) ปัจจุบัน คนขับในประเทศแถบยุโรป และเอเซีย จะทำงาน และพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง (ใน1วัน) 
เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันในทุกกรณี รายการทัวร์อาจต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม โดยบริษัทฯจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

13.) กรณีที่ลูกค้าได้ จองทัวร์ และ ชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งไว้แล้ว
ตามข้างต้น   

 
 
เอกสารในการยื่นวีซ่า ประเทศฟินแลนด์ 
 หลักฐานทั่วไป 
• หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบด้วย)• รูป
ถ่ายสี หน้าตรง พื้นหลังสีขาวเท่านั้น   ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ขนาดของใบหน้า
ประมาณ 32 - 36 ซม. เห็นศีรษะทั้งหมดและหัวไหล่ ต้องถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายควรมีคุณภาพสูง มีความ
คมชัด และไม่มีรอยเลอะของหมึกพิมพ์หรือรอยยับใดๆ และใช้กระดาษถ่ายภาพมาตรฐาน 
ห้าม!! สวมแว่นตา สวมหมวก คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอาย    
 
 
 
 
 
 
 
• สำเนาทะเบยีนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาใบเกิด (สำหรบัเด็ก) ,  
• สำเนาทะเบยีนสมรส , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถ้าม)ี 
หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) 

• สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ขา้ราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลา
หยุดงาน 

• สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช ้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุช่ือผู้ยืน่ขอวีซ่า (คัดจากกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 
3 เดือน) เอกสารนี.้. ต้องแปล และรับรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศ (ค่าแปลไม่รวมในค่าทัวร)์ 

• สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช ้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา 
• กรณีผู้เยาว์ –ใบลงทะเบียนเรียน หรือรับรองการเป็นนักเรียน ในกรณีผู้เยาว์ไปท่องเที่ยว เอกสารต้องระบุบุคคล

ผู้รับผิดชอบดูแลเด็กในขณะที่ เดินทางไปต่างประเทศ  
 
 
 

https://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
https://www.plan-travel.com/Translation/Translation.html
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หลักฐานการเงิน 
หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน อัพเดทยอดปัจจุบันไม่เกิน 15 วัน มีชื่อภาษาอังกฤษสะกดตรง
กับ passport และระบุเลขที่บัญชีชัดเจน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร, โมบายแบงค์กิ้ง 
เป็นต้น (หากใส่ภาษาอังกฤษต้องตามหนังสือเดินทางเท่านั้นหากผิดแม้แต่ตัวสะกดเดียวต้องไปขอใหม่) 

 
หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า 
• ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
• ใบประกันสุขภาพเดนิทาง และ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท 
• หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ต้องมีชื่อผู้ขอวีซา่อยู่ในเอกสารดว้ย) 
• แผนการเดนิทาง ITINERARY 
แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม ควรกรอกรายละเอียดให้ครบทกุข้อ เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า หากท่านกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน  ทางบริษัทฯไม่สามารถยื่นวีซ่าให้ท่านได ้
• ชื่อ-นามสกลุ………………………………........…………………….………………………………………………..……………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้เลขที่…...…..............หมู.่.......……ซอย................……………ถนน……….…….….................… 
ตำบล/แขวง…......…………………..…………อำเภอ/เขต………………………..........…....………..… จังหวัด….....….....…....…………
รหัสไปรษณีย…์…………..……… 
*โทรศัพท์มือถือ (ต้องกรอก)…………....…………………................................. 
*อีเมล์ของทา่น (ต้องกรอก)...................................................................... 
สถานภาพ  โสด   แต่งงาน  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)  หม้าย  หย่า 
• อาชีพปัจจุบัน  พนักงานภาครัฐ   พนักงานเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     เจ้าของกิจการ (จดทะเบียน)  ค้าขาย   อาชีพอิสระ 
     ฟรีแลนซ ์    ศิลปิน  เกษียณ  
    นักเรียน   แม่บ้าน  ว่างงาน 
• สถานทีท่ำงาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
ที่อยู่ เลขที่……........................หมู่............................……ซอย............................……………ถนน…………………….…….…….…… 
ตำบล/แขวง…......…………………………..…………อำเภอ/เขต……………..………....………..… จังหวัด….....……………….....………… 
รหัสไปรษณีย…์………………..…………โทรศัพท์ที่ทำงาน……………............................... 
• ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและการใช้ชีวิตระหว่างการที่อยู่นั้นได้รับการคุ้มครองจาก (เลือกตามข้อมูลด้านล่าง) 
  ด้วยตนเอง  โดยผู้อื่น  โปรดระบุความสัมพันธ์ ..................................................................................... 

กรุณาระบุชื่อของผู้รับรอง.................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ เลขที่……........................หมู่............................……ซอย............................……………ถนน…………………….…….…….…… 
ตำบล/แขวง…......…………………………..…………อำเภอ/เขต……………..………....………..… จังหวัด….....……………….....………… 
รหัสไปรษณีย…์………………..…………โทรศัพท์ที่ทำงาน……………............................... 
• ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทา่นเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่         เคย ไม่เคย 

หากตอบ   เคย กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ระบุใบหน้าวีซ่าวีซ่าออก ISSUE.................... UNTIL…………….………. 
 
 
 
 

https://www.plan-travel.com/mail/booking-ticket.php
https://aga24h.allianz-assistance.co.th/online/regis.php?AgeCode=BKK04P052&slang=th
https://booking.com/country/es.html?aid=362576

