
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

WONDERFUL EUROPE 
ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วัน 5 คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 

• โปรโมช่ันพเิศษ (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ ปี 2019  
• ออกตามล่าแสงเหนือโดยไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยังจดุท่ีมีโอกาสเห็นแสงเหนือมากท่ีสุด (ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการ

เห็นแสงเหนือ (Northern Light)  คือระหว่าง พฤศจิกายน – มีนาคม) 
• สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน ้าแข็ง Ice Breaker พร้อมตื่นตาตื่นใจกบัการลอยตัวในทะเลน ้าแข็ง ด้วยชุดความ

ร้อนพเิศษ 
• เที่ยวชมหมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
• สัมผัสกบัความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพนัธ์ุไซบีเรียนฮัส ท่ีฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี ้พร้อมนั่งรถลาก 
• สนุกเพลนิเพลนิกับการขับสโนว์โมบิล (Snow Mobile) ในดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็ง 
• เที่ยวชมเมืองเฮลซิงก ิเมืองที่ได้รับฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกยิังได้รับการยก

ย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปด้วยค าขวัญท่ีว่า "Helsinki The high tech city where culture 
meets nature"   

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ทา่น 

139,900.- 



 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงกิ  
20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบิน

ฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY 144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 
วันที่สอง  เฮงซิงกิ – เคมิ – ปราสาทหิมะ 
05.20 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (กระเป๋าเช็คทรูไปยังสนามบินเคม)ิ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 อิสระใหท้่านรับประทานอาหารเชา้ตามอธัยาศยัภายในสนามบินเฮลซิงกิ  
10.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ สู่ สนามบินเคมิ โดยเที่ยวบิน AY632 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 
12.20 น.  เดินทางถึง สนามบินเคมิ  
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่าน เข้าชมปราสาทหิมะ (Snow Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นจากหิมะและน ้ าแข็งบนพื้นท่ีรวมกว่า 

20,000 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วยห้องสวยงามมากมาย อาทิเช่น สโนว์เรสเตอรอง (Snow Restaurant)            
ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆท าขึ้นจากน ้ าแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเกา้อ้ี / สโนวโ์ฮเทล (Snow Hotel) ห้องพกัสีขาวโพลน   
ซ่ึงเตียงท าขึ้นจากน ้าแขง็ และตามผนงัมีการแกะสลกัลายน ้าแข็งไวอ้ย่างลงตวั / สโนวแ์ชปเพล (Snow Chapel) หรือ
โบสถน์ ้ าแข็ง ซ่ึงมีไวร้องรับคู่บ่าวสาวท่ีตอ้งการจดังานแต่งงานในดินแดนหิมะ / และห้องอ่ืนๆอีกมากมายให้ท่าน
ไดเ้ลือกชม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  (หากปราสาทหิมะ ไม่เปิดให้บริการ น าท่านเข้าชม 
Snow Experience 365 แทน) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Scandic Kemi Hotel **** หรือเทียบเท่า  
วันที่สาม  เคมิ – ล่องเรือตัดน ้ำแข็งซัมโป (Sampo Icebreaker) – โรวาเนียมิ (พกัค้าง 2 คืน) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองเคมิ (Kemi) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ริมอ่าวน ้ าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือ

ของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความส าคญั
ของแลปแลนด์ เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตดัน ้ าแข็ง และมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากน้ียงั
เป็นท่ีตั้ งของเหมืองแร่โครเม่ียมแห่งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้วย น าท่าน เข้ำชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี  (Gemstone 
Museum) ซ่ึงจดัเก็บอญัมณีเพชรพลอย มากกว่า 3,000 ช้ิน โดยอญัมณีท่ีมีช่ือเสียงของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีคือ มงกุฎ
กษตัริยแ์ห่งฟินแลนด์ น าท่านชมความงดงามของอญัมณีล ้าค่า ท่ีจดัแสดงและเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมความงาม
ทางวฒันธรรมและความประณีตของช่างฝีมือสมยัก่อน (หากพิพิธภณัฑ์ปิดท าการ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้ลูกคา้ทุก
ท่าน) จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) ซ่ึงเป็นโบสถ์ ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท ์
ท่ีถูกสร้างและ ออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคโดยสถาปนิกช่ือ  ดงัชาวฟินแลนด์นาม Josef Stenback ได้
เวลาน าท่านรับประทานอาหารกลางวนัก่อนน าท่านเช็คอินขึ้นเรือตดัน ้าแขง็ (Ice Breaker) 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  น าท่าน ล่องเรือตัดน ้าแข็ง (Ice Breaker) ล่องบนน ้ าทะเลซ่ึงเยน็ยะเยือกจนกลายเป็นน ้ าแข็ง สัมผสัประสบการณ์

คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจกับการลอยตัวในทะเลน ้ าแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable 
Survival Suits) ซ่ึงปกป้องร่างกายท่านจากความเยน็อนัหนาวยะเยอืกท่ีระดบัต ่ากวา่ลบยี่สิบองศาเซลเซียส พร้อมรับ
ประกาศนียบัตรการมาเยือนทะเลน ้ าแข็งกับทางเรือ ได้เวลาน าท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 
(ระยะทาง 116 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด ์
และหากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ท่ีออกหากินในเวลากลางวนั ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ ห็นภูมิ
ประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผืนน ้าท่ีจบัตวัเป็นน ้าแข็ง นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงาม
มาก ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนดน้ี์เท่านั้น 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Lapland Hotel Sky Ounasvaara/ Scandic Rovaniemi **** หรือเทียบเท่า  
วันที่ส่ี  โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส  –  ฟาร์มกวางเรนเดียร์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเท่ียวทั่วโลก น าท่าน

ถ่ายรูปกบั เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของ
บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยูท่ี่  66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือ
สุดท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยู่แถบน้ี มีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยข์ึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตยไ์ม่ตก
เลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือท่ีท าการของ
ซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้ งให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุด
คริสต์มาสสีแดงท่ีคอยต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกท่านด้วยสีหน้า ท่ียิ้มแยม้ น าท่านแวะชม ที่ท าการไปรษณี ย์
ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวย
พรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงัประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณียน้ี์ อิสระ
ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสท่ีประดบัประดาดว้ยธีมคริสต์มาสอนัสวยงามตามอธัยาศยั 
หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก ภายในหมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) หรือฟาร์มกวางคารีบู พร้อมสัมผัสประสบการณ์น่ังรถ

เลื่อนลากกวางเรนเดียร์ ขา้มผ่านเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (การน่ังรถลากเล่ือนขึน้กับสภาพอากาศในวันน้ันๆ) ให้ท่าน
ไดส้ัมผสักบัความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซ่ึงเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีขนาดใหญ่  โดยตวัผูมี้ขนาดใหญ่ ขนาดโต
เต็มท่ีมีน ้ าหนักกว่า 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามล าตวัยามปกติจะมีสีน ้าตาล แต่เม่ือเขา้สู่ 
ฤดูหนาว ขนจะเปล่ียนไปเป็นสีอ่อนขึ้น หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเล้ียงไวเ้พื่อใช้งานส าหรับรถลากเล่ือน            
อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปกบักวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนดอ์ยา่งใกลชิ้ด  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 



 

 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Lapland Hotel Sky Ounasvaara/ Scandic Rovaniemi ****หรือเทียบเท่า  
วันที่ห้า โรวาเนียม ิ– ซาลิสเซก้า – ขับสโนว์โมบิล – ตามล่าแสงเหนือ (ออโรร่า ฮันติง้) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิเซก้า (Saariselka) เมืองท่องเท่ียวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีช่ือเสียงอย่างมาก 

ทางดา้นท่ีพกัและรีสอร์ท (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) และเป็นพื้นท่ีทางตอนเหนือ
ของแลปแลนดท่ี์มีโอกาสเห็นแสงเหนือไดม้ากท่ีสุด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทุ่งน ้าแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกบัการ ขับสโนว์โมบิล (Snow Mobile) ในดินแดนแห่ง

ความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งกวา้งอย่างเต็มอ่ิมตลอด 2 ชัว่โมง ใหท้่านไดข้บัสโนวโ์มบิลไปในดินแดน
แลปแลนด ์พร้อมบริการ ชา, กาแฟ เพื่อคลายหนาว   

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารค ่า ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ นัง่รถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะน าท่านสู่

ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นท่ีท่ีสามารถเห็นแสงเหนือไดอ้ย่างชดัเจน นบัเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่องเท่ียว และ กิจกรรมท่ี
ไม่น่าพลาด หากมีโอกาสไดม้าเยอืนช่วงฤดูกาลท่ีเห็นแสงเหนือไดง่้ายท่ีสุด 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Northern Lights Village Glass Igloo Hotel / Wilderness Glass Igloo Hotel ****หรือ
เทียบเท่า (มีห้องน ้าส่วนตัว) 

 ทางทัวร์จัดให้คณะเข้าพกัที่โรงแรม Glass Igoo 1 คืน 
 โรงแรม Northern Lights Village Glass Igloo Hotel / Wilderness Glass Igloo Hotel ****หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่หก  ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม – น่ังรถลากเลื่อน – ไอซ์ฟิชช่ิง – เฮลซิงกิ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม พร้อมสัมผสักบัความน่ารักและแสนรู้ของสุนขัพนัธ์ุไซบีเรียนฮสัก้ี ซ่ึงเป็นสุนขั

ท่ีแขง็แรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาวเยน็อย่าง
รุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพนัธ์ุของชาวชุกชี (Chukchi) ท่ีอาศยัอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีป
เอเชีย สุนัขถูกน าเขา้มาในอลาสก้า ระหว่างช่วงต่ืนทองท่ีเมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เขา้สู่สหรัฐอเมริกาและ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


 

 

แคนาดาในฐานะสุนขัลากเล่ือน ใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ การนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี ้พร้อมจิบ
ชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ตกปลาจากหลุมน ้าแข็ง (Snow Fishing) ใหท้่านไดล้องตกปลาในแถบอาร์คติดโซน กบั

การลองขดุหลุมและวางเหยื่อตกปลาดว้ยตวัเอง  อิสระใหท่้านไดล้องท ากิจกรรมน้ีอยา่งเต็มท่ี บริการชา, กาแฟ เพื่อ
ผอ่นคลายความหนาวเยน็ ทั้งน้ีทางทวัร์บริการชุด Thermal ส าหรับลูกคา้ทุกท่าน 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล เพือ่เช็คอิน  
19.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY606 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารวา่ง ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Radisson Blu Royal Hotel/ Radisson Seaside Helsinki Hotel ****หรือเทียบเท่า  
วันที่เจ็ด  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – สนามบิน  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่าน ชมเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) สร้างขึ้นเม่ือปีค.ศ. 1550 โดยกษตัริยกุ์สตาฟ วาชา แห่งสวีเดน เม่ืออดีตเฮลซิงกิ

ไม่ใช่เมืองหลวงของฟินแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรูกู เม่ือคร้ังตกเป็นเมืองขึ้นของสวีเดน ปี ค.ศ. 1809  –  ค.ศ. 
1812) เฮลซิงกิมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1812 ในสมยัท่ีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัสเซีย ท า
ใหเ้ฮลซิงกิเป็นเมืองท่ีมีวฒันธรรมผสมผสานระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตก และเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่
งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมยั อีกทั้งท าเลท่ีตั้งยงัอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก จน เฮลซิงกิ
ไดรั้บฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยงัไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่ง
วฒันธรรมของยุโรปดว้ยค าขวญัท่ีว่า "Helsinki The high tech city where culture meets nature"  น าท่านถ่ายรูปกบั
น ้าพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) ถือว่าน ้ าพุแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นท่ีมาของ
ฉายาธิดาแห่งทะเลบอลติก น ้าพุแห่งน้ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 และไดรั้บการออกแบบโดย นายวิลเลยว์าเกน โดย
ไดท้ าการป้ันรูปป้ันสาวงาม ให้นางเป็นตวัแทนของเฮลซิงกิ ส่วนบอลติกก็คือคาบสมุทรท่ีเมืองน้ีตั้งอยู่นั่นเอง น า
ท่านเท่ียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใช้จดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลางทาง
ประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมีอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ท่ี 2  ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่น
เป็นสง่า จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูก
สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นกัประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผู ้
แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ใหลุ้กขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย  

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 บ่าย น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซ่ึงในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาว

บริสุทธ์ิสวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าไดซ่ึ้งจะมีนักท่องเท่ียวนิยมมา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

ถ่ายรูปกนัอย่างเป็นจ านวนมาก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารอุสเปนสกี ้(Uspenski Church) เป็นมหาวิหาร
ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei 
Gornostajev ส าหรับมหาวิหารแห่งน้ีถือว่าเป็นเคร่ืองแสดงถึงความสัมพนัธ์ของฟินแลนด์กบัรัสเซีย ท่ีเคยปกครอง
ฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี จากนั้ นน าท่านชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ  (Temppeliaukio Church) หรือท่ี รู้จักกันใน
นาม "โบสถหิ์น" (Rock Church) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างขึ้นเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2511 
แลว้เสร็จวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป และมีความเช่ือว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเร่ืองเก่ียวกบัความรัก
ในโบสถน้ี์ก็จะสมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐานทุกประการ จึงท าใหมี้ผูค้นจ านวนมากเดินทางมาจดัพิธีแต่งงานท่ีน่ี เพราะว่า
กันว่าคู่ รักท่ีมาจัดพิธีแต่งงานท่ีโบสถ์แห่งน้ีจะครองรักกันยืนยาว น าท่านสู่ ห้างสรรพสินค้าฟอร่ัม (Forum 
Shopping Center) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเฮลซิงกิ ซ่ึงมีร้านคา้กวา่ 120 ร้าน ใหท้่านได้
เลือกซ้ือของฝาก 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 
20.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเช็คอินและท าคืนภาษี (Tax Refund) 
วันที่แปด  กรุงเทพมหานคร 
00.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY143 สายการบินฯ มีบริการ 

อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ 
15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
ข้อควรทราบ :  

❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้า
เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



 

 

8 วนั ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์  
ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 28 ธ.ค.62 – 4 ม.ค. 63 (พกัโรงแรมกระจก Northern Light Glass igloo หรือ Wilderness Glass 
Igloo Hotel มีห้องอาบน ้าในตัว) 
ราคาทัวร์ 139,900 บาท (ปี 2563) : 25 ม.ค.-1 ก.พ.63 / 16-23 ก.พ. 63/ 12-19 มี.ค. 63/ 19-26 มี.ค. 63 

อตัราค่าบริการ ธ.ค. 2562 – มี.ค. 2563 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) ท่านละ 139,900 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  18,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน - เสริมเตียง)   135,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคายนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน  BKK – HEL-KEM//IVL-HEL-BKK หกัค่าใชจ้่าย 35,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 13 มิ.ย. 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 

หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวฟินแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศฟินน์แอร์ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
▪  ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 



 

 

อัตรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์รวม 30 Euro = 1,100 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์) 
▪ พนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน  
   งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 90 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-89 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง

นอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ื นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การนดัหยุด

งาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว  
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเส
ธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 



 

 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง 
และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิ ก
เท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิกการ
เดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ 
ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้
หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ  ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิ
เสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 



 

 

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

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ

ชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 
400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุก
ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทั
ทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

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

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลังรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 
ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้
เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทตูและประเทศ) กรณีผูเ้ดินทางเป็น 

- เจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 



 

 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ
เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 
และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 1 เดือน ก่อนยืน่วีซ่า) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
 
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
 

 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

8 วนั ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์  
(การันตีพกั Glass Igoo Hotel 100%) 

 

(พกัโรงแรมกระจก Kaksalutanen Glass igloo – กรุ๊ปเดยีวเท่านั้น) 
ราคาทัวร์ 144,900 บาท :   27 ธ.ค. 62– 3 ม.ค. 63  
 

(พกัโรงแรมกระจก Northern Light Glass igloo หรือ Wilderness Glass Igloo Hotel มีห้องอาบน ้าในตัว) 

 ราคาทัวร์ 139,900 บาท :   28 ธ.ค.62 – 4 ม.ค. 63  25 ม.ค.-1 ก.พ.63  
     16-23 ก.พ. 63  12-19 ม.ีค. 63  19-26 มี.ค. 63 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร ส ถ าน ฑู ต ท่ี เค ยส แก น
ลายน้ิวมือในการย่ืน 
วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 

      

      

      

      

      

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการท าวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เพือ่เราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วัน นัดหมายเดินทาง) 
 
ช่ือผู้ส ารองท่ีน่ัง.............................................................. เอเย่นต์......................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองท่ีนั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 



 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 


