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8 วนั 6 คืน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์  

 
 

ธันวาคม 2565 – เมษายน 2566 

เริมต้น 149,900 บาท (รวมวซ่ีา และทิปไกด์, คนขับรถแล้ว) 

 เฮลซิงก ิ- เทียวชมเมือง – เคมิ – ล่องเรือตัดนําแข็งแซมโป – Snow Hotel – ขับสโนว์โมบิล- โรวาเนียมิ - 

หมู่บ้านซานตาคลอส - อวิาโล - ขีกวางเรนเดียร์ – ฮัสกซีาฟารีฟาร์ม - นังรถสุนัขลากเลือน – เคิร์กเคเนส  

 นังเรือตกปยูักษ์ (King Crab)  พร้อมชิมปูยักษ์  

ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 18-25 มี.ค. 2566  

ราคาทัวร์ 159,900 บาท :  27 ธ.ค.-3 ม.ค. 66 / 11-18 ก.พ. 66 / 7-15 เม.ย. 2566* (9 วัน 6 คืน) 
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8 วนั 6 คืน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์  
 

วันแรก  กรุงเทพ – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) – อูล ู– เคมิ  

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและหัวหนา้ทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์  

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระนาํหนกั 23 กก. สาํหรับโหลด (ท่านละ  ใบ)  และ 

ถือขึนเครืองไม่เกิน 7 กก.  

08.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์ เทียวบินที AY 142 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 11.15 ชวัโมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารคาํ และอาหารเชา้ ระหวา่งเทียวบินสู่เฮลซิงกิ 

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

17.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอลูู โดยเทียวบิน AY455 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 ชวัโมง) 

18.50 น. เดินทางถึงสนามบินอลูู 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (ระยะทาง 105 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเทียวทีตงัอยู่ริม

อ่าวนาํลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศยั

อยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงทีมีความสําคัญของแลปแลนด์ เนืองจากเป็นที

ประจาํการของเรือตดันําแข็งและมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนียงัเป็นทีตังของเหมืองแร่

โครเมียมแห่งเดียวในทวีปยโุรปอีกด้วย ระหว่างทางหากอากาศเปิดท่านอาจสามารถมองเห็นแสงเหนือได ้

(Aurora Hunting) ระหวา่งการเดินทางไปเมืองเคมิ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

หากสภาพอากาศเออือํานวย ท่านสามารถเหน็แสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีกั Cape East Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที 1) 

 

 
 

วันทีสอง  Snow Experience 365 -  ขีสโนว์โมบิล, ตกปลาหลุมนําแข็ง – เรือตัดนําแข็ง Sampo Ice Breaker 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นําท่านเดินทางสู่ Snow Experience 365 ซึงเปิดให้เข้าชมตลอดทังปี ภายในจะมีกาํแพงทีมีหิมะปกคลุม 

ทางเดินทีทาํจากนาํแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลกันาํแข็งทีน่าตืนตาตืนใจ

และทดลองกบักิจกรรม Ice Slide หรือจะเลือกถ่ายรูปกบัประติมากรรมนาํแข็ง นาํท่านเทียวชม Snow Hotel

โลกมหัศจรรยข์องนาํแข็งและหิมะเหนืออาร์กติกเซอร์เคิล เป็นโลกทีมีเอกลกัษณ์ และมมีนตข์ลงัทีสร้างจาก

นาํแข็ง และหิมะ ในแต่ละปีจะมีการใชหิ้มะประมาณ  ลา้นกิโลกรัมและนาํแขง็ใสจากธรรมชาติ ,  

กิโลกรัมเพือสร้าง Snow Village ของ Lapland Hotels ทีงดงามซึงจะเปลียนรูปร่างขนาดและการออกแบบ

เพือสร้างความประหลาดใจให้กับผูม้าเยือนทุกปี Snow Village ประกอบด้วยประติมากรรมนําแข็ง 

ร้านอาหารนําแข็ง และบาร์นําแข็ง สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ งานประติมากรรมจาก

ธรรมชาติ ทีมนุษยปั์นแต่งไดอ้ย่างงดงาม  

 
นําท่านเดินทางสู่ทุ่งนําแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกับการขบัสโนว์โมบิล (Snowmobile) บนทุ่ง

นาํแข็งแห่งอ่าว Bothnian Bay  ตะลุยไปในทุ่งนาํแข็งกวา้งอย่างเตม็อิมตลอด 2 ชวัโมง ให้ท่านไดข้บัสโนว์

โมบิลไปในดินแดนแลปแลนด์ และ สัมผสัประสบการณ์การตกปลาจากหลุมนาํแขง็ Ice Fishing  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย  นาํท่านล่องเรือตดันําแข็งแซมโป ไอซ์เบรกเกอร์ (Sampo Ice Breaker) ล่องบนนําทะเลซึงเย็นยะเยือกจน

กลายเป็นนาํแขง็ สัมผสัประสบการณ์ครังหนึงในชีวติทีน่าตืนตาตืนใจกบัการลอยตวัในทะเลนาํแขง็ในทะเล

บอลติก ดว้ยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) ซึงปกป้องร่างกายท่านจากความเย็น
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อนัหนาวยะเยอืกทีระดบัตาํกว่าลบยีสิบองศาเซลเซียส พร้อมรับประกาศนียบตัรการมาเยอืนทะเลนาํแขง็กบั

ทางเรือ นําท่ านถ่ายรูปกับโบสถ์แห่ งเคมิ  (Kemi Church) โบส ถ์ในศาสนาค ริสต์นิกายลู เธอรันที

ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและตังอยู่กลางเมืองเคมิ สถาปนิกชือดัง

ผูอ้อกแบบและควบคุมการสร้างโบสถ์หลงันีเป็นชาวฟินแลนด์ชือว่า โจเซฟ สเตนแบค (Josef Stenback) 

สร้างเสร็จและเปิดให้ชาวคริสต์เขา้ทาํพิธีไดต้งัแต่ปี 1902 ภายในสามารถจุไดป้ระมาณ 1,000 คน ในปี 2003 

มีการบูรณะครังใหญจ่นทาํให้โบสถย์งิสวยงามและดูใหม่สดใส เป็นโบสถป์ระจาํเมือง โบสถแ์ห่งเคมินีเป็น

ศาสนาสถานทีไดรั้บความเคารพนบัถือจากชาวเมืองเป็นอยา่งมาก 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีกั Cape East Hotel**** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที 2) 
 

 

วันทีสาม  โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดี

ท่านอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ทีออกหากินในเวลากลางวนั ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอนั

แปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผืนนาํทีจบัตวัเป็นนาํแขง็ นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงามมาก 

ซึงสามารถเห็นไดเ้พียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนดนี์เท่านนั นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑศ์ูนยวิ์ทยาศาสตร์อาร์

กติกุม (Arktikum) แหล่งรวมความรู้ ความเป็นมาและวฒันธรรมการตงัถินฐานของชาวฟินแลนด์รวมถึง

ประเทศใกลเ้คียงในแถบอาร์กติก พิพิธภณัฑแ์ห่งแลปแลนด์ทียงิใหญ่และไดรั้บความนิยมมาก ทาํใหท้่านได้

รู้จกัฟินแลนด์มากขึน ไดรู้้จกัตน้กาํเนิดของเผ่าพนัธุ์และดาํรงชีวิตอยู่ในพืนทีทีมีความหนาวเยน็แสนสาหัส

ไดอ้ย่างไรและประวตัิของแลปแลนด์ ชืนชมกบัชินงานศิลปะจาํพวกงานหัตถกรรมและเครืองประดบัเพือ

สือใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติทีอยูร่่วมกนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) หนึงในความฝันของทงัเดก็ทุกชนชาติ ใครๆก็

อยากเจอและอยากไดข้องขวญัจากซานตาคลอสกนั ดินแดนในฝันของนกัท่องเทียวทวัโลก นาํท่านถ่ายรูป

กบั เสน้อาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพือกาํหนดขอบเขตของ
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บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยู่ที  66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอก

จุดเหนือสุดทีในเวลา 1 ปี คนทีอยูแ่ถบนี มีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยขึ์นเลยอยา่งนอ้ย 24 ชวัโมง หรือพระ

อาทิตยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชวัโมง จากนนันาํท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus 

Office) หรือ ทีทาํการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทงัใหท้่านไดพ้บกบัลุง

ซานตาคลอส ในชุดคริสตม์าสสีแดงทีคอยตอ้นรับนกัทอ่งเทียวทุกท่านดว้ยสีหนา้ทียมิแยม้ นาํท่านแวะชมที

ทาํการไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซือไปรษณียบตัร

หลากหลายสีสนัเพอืเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทงัฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงัประเทศ

ไทยได ้ อิสระให้ทา่นเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสทีประดบัประดาดว้ยธีม  คริสตม์าสอนั

สวยงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซือของฝาก ของทีระลึก ทีมีจาํหน่ายใหน้กัท่องเทียวไดเ้ลือกสรร  

 
 

 นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ในการล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) ระหวา่งการเดินทางสู่เมืองเลวิ (Levi) เพือ

เขา้พกั Glass Igloo Hotel ระหว่างการเดินทางเหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ท่านจะมีโอกาสไดพ้บเห็นแสง

เหนือ ไดม้ากกวา่พืนที ทีอยูต่าํกวา่เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 

หากสภาพอากาศเออือํานวย ท่านสามารถเหน็แสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Premium Igloo at Santa's Hotel Aurora & Igloos**** หรือเทียบเท่า 
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วันทีสี  ฟาร์มฮัสก ี– นังสุนัขลากเลือน    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านมุง่สู่ ฮสักีซาฟารีฟาร์ม (Husky Safari) ฮสักีเป็นสุนขัทีมีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแลว้ เพือใชใ้นการ

ลากเลือนบรรทุกสิงของหรือเป็นพาหนะในพนืทีทีปกคลุมไปดว้ยนาํแข็งและหิมะ นาํท่านสัมผสัความน่ารัก

และแสนรู้ของสุนัขพนัธุไ์ซบีเรียนฮสักี ซึงเป็นสุนัขทีแข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัที

สืบทอดจากบรรพบุรุษทีมาจากสิงแวดล้อมทีหนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย ให้ท่านได้สัมผัส

ประสบการณ์การนงัรถลากเลือนโดยสุนขัไซบีเรียนฮสักี  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นําท่ าน เดินท างสู่ เมืองซาลิส เซ กา(Saariselka) เมืองท่องเที ยวตังอยู่ท างตอน เห นื อของฟิ นแล นด ์

มีชือเสียงอย่างมาก ทางดา้นทีพกัและรีสอร์ท (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) 

และเป็นพืนทีทางตอนเหนือของแลปแลนด์ทีมีโอกาสเห็นแสงเหนือไดม้ากทีสุด 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 

หากสภาพอากาศเออือํานวย ท่านสามารถเหน็แสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Kultahippu Hotel ****  หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห้า เคร์ิกเคเนส - ตกปูยกัษ์ (King Crab Safari)    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กเคเนส (Kirkenes) ระยะทาง 268 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 – 4 

ชัวโมง เมืองทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย ์ตงัอยู่ในเขตแลปแลนด์ เมืองนีตงัอยู่บนแหลม 

Bokfjorden ซึงนับได้ว่ามีดินแดนทีมีทศันียภาพฟยอร์ดและแลนด์สเคปทีสวยงามอีกแห่งหนึงและเป็นอีก

เมืองทีมีกิจกรรมน่าสนใจคือการจบัปูยกัษ์ (King Crab Safari) ไม่ว่าจะเป็นการล่องทะเลออกจบัปูยกัษ ์หรือ 

การนังสโนว์โมบิลออกจบัปูยกัษ์หากกรณีนําทะเลเป็นนําแข็ง ซึงกิจกรรมการตกปูยกัษ์นีเป็นอีกหนึง

กิจกรรมโดดเด่นของเมืองนี 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านสัมผสัประสบการณ์จบัปูยกัษ์ (King Crab Safari) โดยนังเรือ หรือ รถสโนว์โมบิล (ขึนกับสภาพ

อากาศ หากนาํแข็งมีการจบัตวัมากในช่วงหน้าหนาว ทางเรือจะจดัเป็นนังสโนวโ์มบิลแทน) ตืนตาตืนใจกบั

การจบัปูยกัษ์ตวัเป็นๆให้ท่านได้ลองจบัและถ่ายภาพเป็นทีระลึก กับกิจกรรมจบัปูยกัษ์ในเขตแลปแลนด ์

นบัเป็นอีกกิจกรรมทีน่าสนใจเป็นอย่างยงิของชาวนอร์ดิชในเขตแลปแลนด ์ 
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ พร้อมเมนู ปูยกัษ ์

หากสภาพอากาศเออือํานวย ท่านสามารถเหน็แสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel) 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Thon Hotel Kirkenes ****  
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วันทีหก เคร์ิกเคเนส – ซาริสเซกา – นงัรถลากเลือนกวางเรนเดียร์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองซาลิสเซกา (Saariselka) เมืองท่องเทียวตงัอยูท่างตอนเหนือของฟินแลนด์ มีชือเสียง

มากทางดา้นทีพกัและสกีรีสอร์ท (ระยะทาง 260 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) และเป็นพืนที

ทางตอนเหนือของเขตแลปแลนด์ทีมีโอกาสเห็นแสงเหนือไดม้ากทีสุด 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) หรือ ฟาร์มกวางคารีบู พร้อมสัมผสัประสบการณ์ นงั

รถลากเลือนกวางเรนเดียร์ (การนังรถลากเลือนขึนกับสภาพอากาศในวันนันๆ บริษัทมีเตรียมชุด Thermal 

Suite สําหรับลูกค้าทุกท่านระหว่างการทาํกิจกรรม) ใหท้่านไดส้ัมผสักบัความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึงเป็น

สัตว์เลียงลูกดว้ยนมทีมีขนาดใหญ่  โดยตวัผูม้ีขนาดใหญ่ขนาดโตเต็มทีมีนาํหนักกว่า 300 กิโลกรัม และสูง

ประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลาํตัวยามปกติจะมีสีนําตาล แต่เมือเขา้สู่ฤดูหนาวขนจะเปลียนไปเป็นสี

อ่อนขึน หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเลียงไวเ้พือใช้งานสําหรับลากเลือน ให้ท่านไดถ้่ายรูปกับกวางเรน

เดียร์ไดแ้บบเตม็อิม 

    
 

17.00 น. นาํท่านเช็คอิน ณ สนามบินอิวาโล 

19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 

20.30 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Scandic Grand Marina Hotel ****  

วันทีเจ็ด เฮลซิงก ิ- กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านชมเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของฟินแลนด์ จากนันนาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารอุสเปนส

กี (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ รัสเซียทีใหญ่ทีสุดในยุโรป

ตะวนัตก สร้างขึนระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 นําท่านเขา้ชมโบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio 
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Church) หรือทีรู้จักกันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกชือหนึงคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูก

สร้างขนึเมือวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2511 แลว้เสร็จวนัที 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป นาํท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิ

อุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งนีตงัอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างขึนเพือสดุดีให้แก่นักประพนัธ์

เพลงคลาสสิกชือดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลง

ปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึนมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย เป็นอนุสาวรีย์ที  นําท่านถ่ายรูปมหาวิหาร

เฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซึงในอดีตเรียกว่าโบสถนิ์โคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิสวยงาม ตงัเด่น

ตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ซึงจะมีนักท่องเทียวนิยมมาถ่ายรูปกันอย่าง

เป็นจาํนวนมาก นาํท่านเทียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองทีใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ 

และเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ที 

2 ประดิษฐานอยูอ่ย่างโดดเด่นเป็นสง่า อิสระใหท้่านไดช้้อปปิงตามอธัยาศยั 

11.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 

13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเทียวบิน AY 141 
 

วันทีแปด  กรุงเทพฯ 
 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
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8 วนั 6 คืน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์  
ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 18-25 มี.ค. 2566  

ราคาทัวร์ 159,900 บาท :  27 ธ.ค.-3 ม.ค. 66 / 11-18 ก.พ. 66 / 7-15 เม.ย. 2566* (9 วัน 6 คืน) 
 

อตัราค่าบริการ   มีนาคม - เมษายน 2566 ธ.ค. 2565 – ก.พ. 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านตอ่ห้อง หรือ เดก็อายนุอ้ยกว่า 11 ปี

บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

149,900 159,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 21,000 28,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 139,900 149,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ (AY) เริมต้นทีท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมือทีนงัconfirm เท่านนั) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหักคืนทงัใบ (BKK-OUL//IVL-BKK) 32,000 35,000 

หากท่านมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หักค่าวีซ่าคืนให้ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบินประกาศปรับ 

และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 1 กนัยายน 2565) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพอืทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพือตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน  กก. , กระเป๋าถือขึนเครือง นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

 

โปรแกรมทอ่งเทียว (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน  กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 80 

ปี) ประกนัครอบคลุมการติดโควดิและการรักษาในต่างประเทศ (ตอ้งมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านนั) 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทกุมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที, ค่าวีซ่าเชงเกน้  

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพือป้องกนัการสูญหาย  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทนีงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลอื 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

หมายเหตุ : โรงแรม Glass Igloo จะมีการเกบ็เงินเต็มจํานวน 60-90 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง ดังนันหากมีการชําระเงิน

หรือการันตีกบัทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลกิเดินทางในภายหลงั ค่าใช้จ่ายของโรงแรมทีเกดิขึนจําเป็นต้องหักจากมัดจํา 

โดยทางบริษัทฯ จะแสดงหลักฐานการชําระเงินหรือ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพือแสดงค่าใช้จ่ายทีเกดิขึนจริง 

แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี 
 

กรณยีกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใช้จ่ายในการยนืวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดนิทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ด้วยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเข้าชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที

ท่องเทียวอืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรือสถานการณ์

อืนๆทีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั  ทงันีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านได้ทาํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีทีทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน)เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นนัยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขนึ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ

ในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบ

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขนึเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หน้าทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็น

สิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐาน

ได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

นาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 

คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันัน

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สถานทูตฟินแลนด์) 

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืนเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพือขอ

ยืนวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ดือและยึดติดกบัการยืนในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขนึไป และ มีหนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 แผ่น 

2. หลักฐานการได้รับวัคซีนครบโดส (สําเนาวัคซีนพาสปอร์ต หรือ Certificate Vaccine) 

3. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป พืนฉากหลังรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าทีเคยได้)  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหย่า (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมีการใช้คาํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุาํกว่า  ปีบริบูรณ:์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพมิเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) กรณีผู ้

เดินทางเป็น 

- เจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายสําเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้งั Bank Statement) 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัทีจะยนืวีซ่า พร้อมใหธ้นาคารประทบัตรา

รับรองทุกหนา้ 

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

 

 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 


