
 

 

9 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์  

 

 

 
บินตรง กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - อูลู // อิวาโล - เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ โดย ฟินน์แอร์  

7-15 เมษายน 2566 

159,900 บาท (รวมวีซ่า และทิปไกด์, คนขับรถแล้ว) 
เฮลซิงกิ - เทีย่วชมเมือง – เคมิ – ล่องเรือตัดน ้ำแข็งแซมโป – Snow Hotel – ขับสโนว์โมบิล- โรวาเนียม ิ- 
หมู่บ้านซานตาคลอส - อิวาโล - ข่ีกวางเรนเดียร์ – ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม - น่ังรถสุนัขลากเล่ือน – เคิร์กเคเนส  

 น่ังเรือตกปูยักษ์ (King Crab)  พร้อมชิมปูยักษ์  
พัก Seaside Glass Villa / Glass Igloo Kaksalutanen / Northernlight Glass igloo / Santa Glass igloo 



 

 

9 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์  
 7 เม.ย. 2566  กรุงเทพ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – อูลู  
06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และหัวหนา้ทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์  

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้าหนกั 23 กก. ส าหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ)  และ 
ถอืขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก.  

08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 11.15 ชัว่โมง) สายการบนิฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหว่างเที่ยวบนิสู่เฮลซิงกิ 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
16.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอูลู โดยเที่ยวบิน AY443 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินอูลู 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Scandic Oulu Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 
8 เม.ย. 2566  อูลู – เคม ิ- Snow Experience 365  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (ระยะทาง 105 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริม

อ่าวน ้าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศยั
อยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่มีความส าคัญของแลปแลนด์ เน่ืองจากเป็นที่
ประจ าการของเรือตดัน ้ าแข็งและมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากน้ียงัเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่
โครเมียมแห่งเดียวในทวีปยโุรปอีกดว้ย น ำท่ำนถ่ายรูปกบัโบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) โบสถ์ในศาสนา
คริสต์นิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างอย่างสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและตั้งอยู่กลางเมืองเคมิ 
สถาปนิกช่ือดังผู ้ออกแบบและควบคุมการสร้างโบสถ์หลังน้ี เป็นชาวฟินแลนด์ช่ือว่า โจเซฟ สเต
นแบค (Josef Stenback) สร้างเสร็จและเปิดให้ชาวคริสต์เข้าท าพิธีได้ตั้ งแต่ปี 1902 ภายในสามารถจุได้
ประมาณ 1,000 คน ในปี 2003 มีการบูรณะคร้ังใหญ่จนท าให้โบสถ์ย่ิงสวยงามและดูใหม่สดใส เป็นโบสถ์
ประจ าเมือง โบสถแ์ห่งเคมิน้ีเป็นศาสนาสถานที่ไดรั้บความเคารพนบัถือจากชาวเมืองเป็นอยา่งมาก 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Snow Experience 365 ซ่ึงเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีก าแพงที่มีหิมะปกคลุม 
ทางเดินที่ท าจากน ้ าแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกบัศิลปะแกะสลกัน ้ าแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจ
และทดลองกบักิจกรรม Ice Slide หรือจะเลือกถ่ายรูปกบัประติมากรรมน ้าแข็ง น าท่านเที่ยวชม Snow Hotel
โลกมหัศจรรยข์องน ้ าแข็งและหิมะเหนืออาร์กติกเซอร์เคิล เป็นโลกที่มีเอกลกัษณ์ และมีมนตข์ลงัที่สร้างจาก
น ้าแข็ง และหิมะ ในแต่ละปีจะมีการใช้หิมะประมาณ 20 ลา้นกิโลกรัมและน ้าแข็งใสจากธรรมชาติ 350,000 
กิโลกรัมเพื่อสร้าง Snow Village ของ Lapland Hotels ที่งดงามซ่ึงจะเปลี่ยนรูปร่างขนาดและการออกแบบ
เพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับผู้มาเยือนทุกปี Snow Village ประกอบด้วยประติมากรรมน ้ าแข็ง 
ร้านอาหารน ้ าแข็ง และบาร์น ้ าแข็ง สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ งานประติมากรรมจาก
ธรรมชาติ ที่มนุษยป้ั์นแต่งไดอ้ยา่งงดงาม  

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

หากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel) 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Seaside Glass Villa Hotel **** หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มทางบริษัทจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 

 
 
 
 



 

 

9 เม.ย. 2566  เรือตัดน ้าแข็ง Sampo Ice Breaker -  ขี่สโนว์โมบิล, ตกปลาหลุมน ้าแข็ง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกบัการขบัสโนวโ์มบิล (Snowmobile) บนทุ่ง

น ้าแข็งแห่งอ่าว Bothnian Bay  ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งกวา้งอยา่งเตม็อิ่มตลอด 2 ชัว่โมง ให้ท่านไดข้บัสโนว์
โมบิลไปในดินแดนแลปแลนด ์และ สัมผสัประสบการณ์การตกปลาจากหลุมน ้าแขง็ Ice Fishing  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย  น าท่านล่องเรือตัดน ้ าแข็งแซมโป ไอซ์เบรกเกอร์ (Sampo Ice Breaker) ล่องบนน ้ าทะเลซ่ึงเยน็ยะเยือกจน
กลายเป็นน ้าแข็ง สัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตทีน่่าตื่นตาตื่นใจกบัการลอยตวัในทะเลน ้าแข็งในทะเล
บอลติก ดว้ยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) ซ่ึงปกป้องร่างกายท่านจากความเย็น
อนัหนาวยะเยือกที่ระดบัต ่ากว่าลบย่ีสิบองศาเซลเซียส พร้อมรับประกาศนียบตัรการมาเยือนทะเลน ้าแข็งกบั
ทางเรือ  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Scandic Kemi Hotel****  หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มทางบริษัทจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 



 

 

10 เม.ย. 2566 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด ์และหากโชคดี

ท่านอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ที่ออกหากินในเวลากลางวนั ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอนั
แปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผืนน ้ าที่จบัตวัเป็นน ้ าแข็ง นับเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงามมาก 
ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนดน้ี์เท่านั้น น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ศูนยวิ์ทยาศาสตร์อาร์
กติกุม (Arktikum) แหล่งรวมความรู้ ความเป็นมาและวฒันธรรมการตั้งถิ่นฐานของชาวฟินแลนด์รวมถึง
ประเทศใกลเ้คียงในแถบอาร์กติก พิพิธภณัฑแ์ห่งแลปแลนดท์ี่ย่ิงใหญ่และไดรั้บความนิยมมาก ท าให้ทา่นได้
รู้จกัฟินแลนดม์ากขึ้น ไดรู้้จกัตน้ก าเนิดของเผ่าพนัธ์ุและด ารงชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความหนาวเยน็แสนสาหัส
ไดอ้ย่างไรและประวตัิของแลปแลนด์ ช่ืนชมกบัช้ินงานศิลปะจ าพวกงานหัตถกรรมและเคร่ืองประดบัเพื่อ
ส่ือให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติที่อยูร่่วมกนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) หน่ึงในความฝันของทั้งเดก็ทุกชนชาติ ใครๆก็
อยากเจอและอยากไดข้องขวญัจากซานตาคลอสกนั ดินแดนในฝันของนกัท่องเที่ยวทัว่โลก น าท่านถ่ายรูป
กบั เสน้อาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เสน้แบง่เขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของ
บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยูท่ี ่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอก
จุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยูแ่ถบน้ี มีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยข์ึ้นเลยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง หรือพระ
อาทิตยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง จากนั้นน าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus 
Office) หรือ ที่ท าการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านไดพ้บกบัลุง
ซานตาคลอส ในชุดคริสตม์าสสีแดงที่คอยตอ้นรบันกัท่องเที่ยวทุกท่านดว้ยสีหนา้ที่ยิม้แยม้ น าท่านแวะชมที่
ท าการไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัร
หลากหลายสีสันเพือ่เขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงัประเทศ
ไทยได ้ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสที่ประดบัประดาดว้ยธีม  คริสตม์าสอนั
สวยงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึก ที่มีจ าหน่ายให้นกัท่องเที่ยวไดเ้ลือกสรร  

 
 



 

 

 น าท่านสัมผสัประสบการณ์ในการล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) ระหว่างการเดินทางสู่เมืองเลวิ (Levi) เพื่อ
เข้าพกั Glass Igloo Hotel ระหว่างการเดินทางเหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ท่านจะมีโอกาสไดพ้บเห็นแสง
เหนือ ไดม้ากกว่าพ้ืนที่ ที่อยูต่  ่ากว่าเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
หากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Premium Igloo at Santa's Hotel Aurora & Igloos**** หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 

11 เม.ย. 2566  ฟาร์มฮัสกี ้– นั่งสุนัขลากเลื่อน  - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านมุ่งสู่ ฮสัก้ีซาฟารีฟาร์ม (Husky Safari) ฮสัก้ีเป็นสุนขัที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการ
ลากเลื่อนบรรทุกส่ิงของหรือเป็นพาหนะในพ้ืนที่ที่ปกคลุมไปดว้ยน ้าแข็งและหิมะ น าท่านสัมผสัความน่ารัก
และแสนรู้ของสุนขัพนัธ์ุไซบีเรียนฮสัก้ี ซ่ึงเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัที่
สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากส่ิงแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบี เรีย ให้ท่านได้สัมผัส
ประสบการณ์การนัง่รถลากเลื่อนโดยสุนขัไซบีเรียนฮสัก้ี  



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) หรือ ฟาร์มกวางคารีบู พร้อมสัมผสัประสบการณ์ นัง่
รถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ (การนั่งรถลากเล่ือนขึน้กับสภาพอากาศในวนันั้นๆ บริษัทมีเตรียมชุด Thermal 
Suite ส าหรับลูกค้าทุกท่านระหว่างการท ากิจกรรม) ให้ท่านไดส้ัมผสักบัความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซ่ึงเป็น
สัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมที่มีขนาดใหญ่  โดยตวัผูม้ีขนาดใหญ่ขนาดโตเต็มที่มีน ้าหนกักว่า 300 กิโลกรัม และสูง
ประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามล าตวัยามปกติจะมีสีน ้าตาล แต่เมื่อเขา้สู่ฤดูหนาวขนจะเปลี่ยนไปเป็นสี
อ่อนขึ้น หรือสีขาว ชาวแลปแลนดนิ์ยมเลี้ยงไวเ้พ่ือใชง้านส าหรับลากเลื่อน ให้ท่านไดถ้่ายรูปกบักวางเรน
เดียร์ไดแ้บบเต็มอิม่ น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลิสเซกา(Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของ 
ฟินแลนด ์มีช่ือเสียงอยำ่งมำก ทำงดำ้นที่พกัและรีสอร์ท (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง) และเป็นพ้ืนที่ทางตอนเหนือของแลปแลนดท์ี่มีโอกาสเห็นแสงเหนือไดม้ากที่สุด 

    
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
หากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Kultahippu Hotel ****  หรือเทียบเท่า 
 



 

 

12 เม.ย. 2566 เคิร์กเคเนส - ตกปูยักษ์ (King Crab Safari)    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กเคเนส (Kirkenes) ระยะทาง 268 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 – 4 
ชัว่โมง เมืองทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย ์ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ เมืองน้ีตั้งอยู่บนแหลม 
Bokfjorden ซ่ึงนับไดว่้ามีดินแดนที่มีทศันียภาพฟยอร์ดและแลนด์สเคปที่สวยงามอีกแห่งหน่ึงและเป็นอีก
เมอืงที่มีกิจกรรมน่าสนใจคือการจบัปูยกัษ ์(King Crab Safari) ไม่ว่าจะเป็นการล่องทะเลออกจบัปูยกัษ ์หรือ 
การนั่งสโนว์โมบิลออกจับปูยกัษ์หากกรณีน ้ าทะเลเป็นน ้ าแข็ง ซ่ึงกิจกรรมการตกปูยกัษ์น้ีเป็นอีกหน่ึง
กิจกรรมโดดเด่นของเมืองน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์จับปูยกัษ์ (King Crab Safari) โดยนั่งเรือ หรือ รถสโนว์โมบิล (ขึ้นกับสภาพ
อากาศ หากน ้าแข็งมีการจบัตวัมากในช่วงหน้าหนาว ทางเรือจะจดัเป็นนัง่สโนวโ์มบิลแทน) ต่ืนตาตื่นใจกบั
การจับปูยกัษ์ตวัเป็นๆให้ท่านไดล้องจับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับกิจกรรมจบัปูยกัษ์ในเขตแลปแลนด ์
นบัเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอยา่งย่ิงของชาวนอร์ดิชในเขตแลปแลนด ์ 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า พร้อมเมนู ปูยกัษ ์
หากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรม (Aurora Hunting at Hotel) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Thon Hotel Kirkenes ****  
 
 

13 เม.ย. 2566  เคิร์กเคเนส – อิวาโล - เฮลซิงกิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast box 
06.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงอิวาโล (Ivalo) เมืองทอ่งเที่ยวตั้งอยูท่างตอนเหนือของฟินแลนด ์มีช่ือเสียงมาก

ทางดา้นที่พกัและสกีรีสอร์ท (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) และเป็นพ้ืนที่ทาง
ตอนเหนือของเขตแลปแลนดท์ีม่ีโอกาสเห็นแสงเหนือไดม้ากที่สุด 



 

 

 

10.00 น. น าท่านเช็คอิน ณ สนามบินอิวาโล 
12.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 
14.35 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ 
บ่าย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซ่ึงในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลสั เป็นมหาวิหารสีขาว

บริสุทธ์ิสวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าไดซ่ึ้งจะมีนักท่องเที่ยว
นิยมมาถ่ายรูปกันอย่างเป็นจ านวนมาก โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายลู เธอร์รัน (Lutheran) สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมรูปแบบนีโอคลาสสิก (Neo Classic) โดยสร้างเสร็จราวช่วงกลางศตวรรษที่ 19 สถาปัตยกรรม
ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นโบสถ์ที่มีความส าคัญทางประวตัิศาสตร์ของประเทศฟินแลนด์ 
จากนั้นน าท่านชมโบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio Church) หรือที่รู้จกักนัในนาม "โบสถหิ์น" (Rock 
Church) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างขึ้นเมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2511 แลว้เสร็จวนัที่ 
14 กุมภาพนัธ์ของปีถัดไป และมีความเช่ือว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเร่ืองเก่ียวกับความรักใน
โบสถ์น้ีก็จะสมหวงัในส่ิงที่อธิษฐานทุกประการ จึงท าให้มีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาจดัพิธีแต่งงานที่น่ี 
เพราะว่ากนัว่าคู่รักที่มาจดัพิธีแต่งงานที่โบสถ์แห่งน้ีจะครองรักกนัยืนยาว น าท่านสู่ห้างสรรพสินคา้ฟอร่ัม 
(Forum Shopping Center) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองเฮลซิงกิ ซ่ึงมีร้านคา้กว่า 120 
ร้าน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Scandic Grand Marina Hotel ****  
 
14 เม.ย. 2566  เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของฟินแลนด ์สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1550 โดยกษตัริยก์ุสตาฟ วา

ชา แห่งสวีเดน เมื่ออดีตเฮลซิงกิไม่ใช่เมืองหลวงของฟินแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรูกู เมื่อคร้ังตกเป็น
เมืองขึ้นของสวีเดน ปี ค.ศ. 1809  –  ค.ศ. 1812) เฮลซิงกิมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1812 
ในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย ท าให้เฮลซิงกิเป็นเมืองที่มีวฒันธรรมผสมผสานระหว่าง
ตะวนัออกและตะวนัตก และเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ท าเลที่ตั้ง
ยงัอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก จน เฮลซิงกิไดรั้บฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และ
ในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยงัได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปด้วยค าขวัญ
ที่ว่า "Helsinki The high tech city where culture meets nature"  น าท่านถ่ายรูปกับน ้ าพุธิดาแห่งทะเลบอล
ติก (Havis Amanda) ถือว่าน ้ าพุแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นที่มาของฉายาธิดาแห่งทะเล
บอลติก น ้ าพุแห่งน้ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 และไดรั้บการออกแบบโดย นายวิลเลยว์าเกน โดยไดท้ าการ



 

 

ป้ันประติมากรรมรูปหญิงงามเปลือยที่สมส่วนเเละสวยงามเป็นอย่างมาก ให้นางเป็นตวัแทนของเฮลซิงกิ 
ส่วนบอลติกก็คือคาบสมุทรที่เมืองน้ีตั้งอยูน่ั่นเอง น ้ าพุธิดาแห่งทะเลบอลติด ยงัมีเร่ืองเล่าเเละต านานความ
เช่ือที่น่าสนใจ โดยว่ากนัว่าหากใครสามารถโยนหมวกให้ขึ้นไปสวมบนประติมากรรมของสาวงามได้ เขา
คนนั้นจะมีความกา้วหนา้ในเร่ืองหนา้ที่การงานเป็นอยา่งย่ิง  

 
 น าท่านเที่ยวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็น

ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี  อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 
2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า จากนั้ นน าท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส  (Sibelius Monument) 
อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่น Sibelius Park ถูกสร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลก
ชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมา
เรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย เป็นอนุสาวรียท์ี่ น าเอาเเท่งเหล็กจ านวนกว่า 600 เเท่งมาเช่ือมเข้าด้วยกนัจนมี
ลกัษณะเป็นออร์เเกนซ่ึงที่มีความสูงหลากหลายระดบั โดยแท่งที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงมากกว่า 8 เมตรเลย
ทีเดียว และนอกจากกลุ่มแท่งออร์แกนแลว้ บริเวณฐานดา้นล่างยงัมีประติมากรรมเป็นรูปใบหน้าของ Jean 
Sibelius ตั้งอยู่ดว้ย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารอุสเปนสก้ี (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของ
ศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ รัสเซียที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวนัตก สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 
1868 ออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei Gornostajev ส าหรับมหาวิหารแห่งน้ีถือว่าเป็นเคร่ืองแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ของฟินแลนด์กบัรัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี วิหารแห่งน้ีมีตน้แบบมาจาก
โบสถ์ศตวรรษที่ 16 ในมอสโกของรัสเซีย มหาวิหารอุสเปนสก้ี มีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นอยู่ที่หลงัคาโดมสี
เขียวอ่อนซ่ึงมียอดโดมสีทอง สามารถมองเห็นจากระยะไกล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบิน AY 141 
 

15 เม.ย. 2566  กรุงเทพฯ 
 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 



 

 

9 วนั 7 คืน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์  
 

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

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายนุอ้ยกว่า 11 ปี
บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

149,900 159,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 21,000 28,000 

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

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (AY) เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

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

หากท่านมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หักค่าวีซ่าคืนให้ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 80 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ (ตอ้งมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น) 

▪ ค่าภาษใีนทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเกน้  
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย  



 

 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

หมายเหตุ : โรงแรม Glass Igloo จะมีการเก็บเงนิเต็มจ านวน 60-90 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง ดังนั้นหากมกีารช าระเงิน
หรือการันตีกับทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลิกเดินทางในภายหลัง ค่าใช้จ่ายของโรงแรมที่เกิดขึน้จ าเป็นต้องหักจากมัดจ า 
โดยทางบริษัทฯ จะแสดงหลักฐานการช าระเงนิหรือ การถูกหกั Penalty จากทางโรงแรม เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี ้
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

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

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนัดหยดุงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรือสถานการณ์
อื่นๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 



 

 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้า
เมือง  

▪ ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน)เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่



 

 

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตฟินแลนด์) 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอ
ย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 



 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกบัการยื่นในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 
2. หลักฐานการได้รับวัคซีนครบโดส (ส าเนาวัคซีนพาสปอร์ต หรือ Certificate Vaccine) 
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูตและประเทศ) กรณีผู้
เดินทางเป็น 

- เจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง / เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

 
 
 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Statement) 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Statement) ของบัญชีออมทรัพย ์(Saving account) ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที่จะย่ืนวีซ่า พร้อมให้ธนาคารประทบัตรา
รับรองทุกหนา้ 



 

 

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 

 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

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) 
  

 
 
 
ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อีเมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ 
มือถือ ลกูคา้ 
(ตอ้งกรอกใน
ฟอร์มวีซ่า) 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยื่นวีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       
       

       

       

       

       


