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8 เม.ย.63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด)์  พุธ 
08.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์ G สายการบินฟินแอร ์

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก  

หมายเหต ุ
 

ทางบรษิัท ฯ ไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดย
ซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชม
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยั 
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกู
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์ มีสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทาง
บรษิัท ฯ ไดม้ีการตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้และหากมีค่าใชจ้่าย
ใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือ จากในรายการทวัร ์  หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ 
เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัทฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

08.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน 
ฟินแอร ์เที่ยวบินที่ AY142  

15.15 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงก ิผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
16.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิวาโล ่โดยสายการบินฟินแอร ์เที่ยวบินที่ AY605  
18.20 น. ถึงเมืองอิวาโล ่(Ivalo) รถโคช้น าคณะเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม  
19.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  HOTEL IVALO / INARI HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั  
www.hotelivalo.fi.en 

https://visitinari.fi/hotel-inari/ 
9เม.ย.63 อิวาโล่ - อินารี- KAKSLAUTTANEN - นอนบ้านอิกลู - Reindeer Safari พฤหัส 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนีเ้ป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึ่งเป็นชน

เผ่าพืน้เมืองทางเหนือของฟินแลนด ์ ทะเลสาบนีม้ีความยาวถึง 80 ก.ม. น าท่าน
เขา้ชม SIIDA MUSEUM พิพธิภณัฑข์องชาวแลปป์ที่จดัแสดงเป็นเอ็กซิบิชั่น บอก
เลา่เรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมือง  
  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสูแ่คสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รสีอรท์แบบ 

Glass Igloo แห่งแรกในเขตอารค์ติก (Lapland) ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์
พิเศษ ถึงแมใ้นปัจจบุนัจะมีโรงแรมแบบอิกลใูหบ้รกิารอยู่หลายแห่ง แต ่ณ ที่แห่ง
นีย้งังดงามและคงไวด้ว้ยเสน่หข์องการวาง Landscape ที่สวยงามแก่ผูไ้ดม้า
เยือน นบัไดว่้าเป็นเอกลกัษณท์ี่โดดเด่นไม่เหมอืนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านัน้  

https://www.hotelivalo.fi.en/
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 น าเขา้พกัใน Kelo Glass Igloos เป็นบา้นไมส้นเอกลกัษณข์องแลปแลนดท์ี่
ผสมผสานกบักระท่อมแกว้อนัแสนสะดวกสบาย พรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งอ านวยความ
สะดวกในความเป็นสว่นตวัของหอ้งน า้ มมุแพนทรีจดัวางอย่างลงตวั ในสว่นของ 
Glass Igloo ถกูออกแบบใหเ้ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ ที่ท่านไม่สามารถถ่ายภาพจาก
อิกลอูื่นๆไดใ้นมมุมองที่สวยงาม กระจกซึ่งไดถ้กูออกแบบพิเศษ ภายในมกีารปรบั
อณุหภมูิภายในหอ้งอบอุ่นตลอด เพื่อใหป้อ้งกนัหิมะเกาะเป็นน า้แข็ง ยงัใหท้่าน
ไดช้มวิวภายนอกอยา่งชดัเจน พรอ้มสญัญาณเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณแ์สง
เหนือ ท่านสามารถมองผ่านทะล ุGlass Igloo จากเตียงนอนในค ่าคืนที่แสงเหนือ
อาจจะปรากฏขึน้ เป็นประสบการณอ์นัน่าประทบัใจ 

 

Activities Reindeer Safari กวางเรนเดียรล์ากเลื่อน พาหนะส าคญัของคณุลงุซานตา้ ที่ใช้
เทียมเลื่อนหิมะ ใหท้่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ ที่จะท าใหท้า่นไดรู้ส้กึตื่นเตน้และ
สนกุสนานกบัความเรว็ในรูปแบบใหม ่

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั KELO GLASS IGLOOS www.kakslauttanen.fi/ 
ค ่า **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรีสอรท์ ยามค ่าคืนปลอดแสง

ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณแ์สงเหนือได)้  

10เม.ย.63 Kakslauttanen-HuskySafari-โรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานตาครอส-พักArctic 
Treehouse 

ศุกร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
Activities เริ่มกิจกรรมกบัประสบการณข์บัเคลื่อนสนุขัลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) 

ฮสักีเ้ป็นสนุขัที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบรรทกุ
สิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ที่ที่ปกคลมุไปดว้ยน า้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้ึงไดก้ลาย
มาเป็นสนุขัลากเลื่อนพนัธุแ์ท ้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสงูสดุในบรรดา
สนุขัลากเลื่อนทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชั
เชอร ์ (Musher) เป็นผูบ้งัคบัเลื่อนในการแข่งขนัแตล่ะครัง้ จนแพรห่ลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางเขา้สูเ่มืองโรวาเนียม ิเมืองหลวงแห่งแลปแลนด ์ตัง้อยู่บนเสน้ 

Arctic Circle หรือวงกลมละติจดู 66 องศาเหนือ ที่มีปรากฏการณพ์ระอาทิตย์
เที่ยงคืนในช่วงฤดรูอ้น (Midnight Sun) และปรากฏการณแ์สงเหนือ(Northern 
Light) ในช่วงฤดหูนาว  

 น าท่านเยี่ยมชมหมู่บา้นซานตา้ (Santa Clause Village) ซึ่งตัง้อยู่บนเสน้อารค์
ติกเซอรเ์คิล ภายในหมู่บา้นมีที่ท  าการไปรษณีย ์ ส  าหรบัท่านที่ตอ้งการสง่
ของขวญัไปยงัคนที่ท่านรกั, รา้นขายของที่ระลกึ, ถ่ายรูปกบัคณุลงุซานตา้ที่ใจดี
เป็นที่ระลกึในการมาเยือน  

 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ARCTIC TREEHOUSE  https://arctictreehousehotel.com/ 
ค ่า **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรีสอรท์ ยามค ่าคืนปลอดแสง

ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณแ์สงเหนือได)้  

11เม.ย.63  โรวาเนียมิ-เคมิ - Sampo Icebreaker เสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตัง้รมิทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่ง

ทะเลบอลติก น าน ่าก่ 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
Activities ถึงท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตดัน า้แข็งหรือไอซเ์บรกเกอร ์ที่โด่งดงั

ที่สดุในโลก หลงัจากปลดประจ าการแลว้ มีการน ามาใหน้กัท่องเที่ยวไดส้มัผสักบั
ความหฤหรรษก์บัประสบการณใ์หม่ๆ จากเรือทลายน า้แข็งที่บดทลายมากว่า 30 
ปีในเขตอารค์ติก  

 
 เรือน าท่านสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน า้แขง็

ที่จบัตวัหนากว่า 1 เมตรในแตล่ะวนั ว่ายน า้ทะเล Ice Floatingลงว่ายน า้ในบ่อน า้
กลางทะเลที่หนาวเย็นและลอ้มรอบไปดว้ยน า้แข็งหนาที่มีอณุหภมูิที่ติดลบกว่า20
องศาเซลเซียสโดยชดุพิเศษA Water Right Thermal Suit 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scandichotels.com 
12เม.ย.63 เคม ิ- Snowmobile  - Ice Restaurant - พัก Seaside Glass Villas อาทติย ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
Activities น าท่านสมัผสักบัประสบการณอ์นัน่าประทบัใจในการขบัขี่รถ SNOWMOBILE 

พาหนะที่คลอ่งตวัที่สดุในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน า้แข็ง โดยท่านจะไดร้บั
ค าแนะน าในการขบัขี่ที่ถกูตอ้ง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจา้หนา้ที่ผูเ้ชี่ยวชาญ 
และช านาญเสน้ทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี โดยทาง
บรษิัทฯ จะมีการจดัเตรียมเครื่องกนัหนาวใหท้่านอย่างครบถว้นตัง้แต่ศีรษะจรด
เทา้ เราจะน าท่านขบัขี่สโนวโ์มบิลลดัเลาะจากตวัเมืองท่องไปบนทุ่งน า้แข็งกวา้ง 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ice Restaurant  Local 
 น าท่านเดินทางสูท่ี่พกั Seaside Glass Villas  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SEASIDE GLASS VILLAS  www.visitkemi.fi/en/seaside-glass-villas 

ค ่า **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรีสอรท์ ยามค ่าคืนปลอดแสง
ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณแ์สงเหนือได)้  

13เม.ย.63 เคมิ - Ice Fishing Safari-บินสู่เฮลซิงกิ จันทร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
Activities สมัผสัประสบการณก์ารตกปลาน า้แข็งบนหิมะบนทุ่งน า้แข็ง   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลกัน า้แข็งใหเ้ป็นเมืองขนาดใหญ่ ในแต่ละปี

จะมีความแตกต่างตามแนวคิดของทีมงานแกะสลกั และการท า Snow Hotel อีก
หนึ่งประสบการณข์องการสรา้งโรงแรมน า้แข็งในรูปแบบธีมต่าง ๆ ใหท้่านได ้    
เพลิดเพลินไปอย่างไม่รูเ้บื่อ (เปิดใหบ้รกิารเดือนมกราคม - เมษายน 2020) 

 

17.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
20.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร ์เที่ยวบินที่  AY514  
22.25 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกหิลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC GRAND MARINA  หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั  
www.scandichotels.com 

14เม.ย.63 กรุงเฮลซิงกิ-ทาลลินน-์เที่ยวชมเมืองเก่า-The Palace of Toompea- 
Viru Gate - เฮลซงิกิ 

อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
10.30 น. น าท่านลอ่งเรือ Tallink Silja High Speed Cruise สูเ่มืองทาลลินน ์ เมืองหลวง

ของประเทศเอสโทเนีย (ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) 
 

12.30 น. เรือเทียบท่าที่เมืองทาลลินน ์จากนัน้รถโคช้พาคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร   
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
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14.00 น. เที่ยวชมเมืองทาลลินน ์ เขา้สูเ่ขตโอลดท์าวนข์องเมืองทาลลินน ์ ที่มีก าแพงเมือง
และปอ้มปราการในยคุกลางโอบลอ้มชวนใหน้ึกไปถึงยคุอศัวินเทมปลาร ์ ยเูนสโก้
ไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกและไดร้บัการอนรุกัษเ์ป็นอย่างดี น าท่านเดินชม
เมืองเริ่มจากเขตเมืองเก่าทมูเปีย (Toompea) ในเขตอพัเพอรท์าวน ์เพื่อใหท้่านได้
ชม The Palace of Toompea ซึ่งในปัจจบุนัคือรฐัสภาแห่งเอสโทเนีย แลว้ไปชม
วิวทิวทศันข์องเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสนัสดใสราวกบัภาพวาดมีโบสถเ์ซนตโ์อ
ลาฟโดดเด่นเป็นสง่า แลว้น าท่านไปชมงานสถาปัตยกรรมแบบรสัเซียนออรโ์ธ
ดอกซท์ี่ โบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสเก ้ ที่สรา้งขึน้ตามพระบญัชาของ ชารล์ อเล็ก
ซานเดอรท์ี่ 3 โดยช่างฝีมือจากเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ถ่ายรูปกบั DOME CHURCH 
โบสถท์ี่ถกูสรา้งขึน้แห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในยคุครสิตศ์ตวรรษที่ 13 
ผ่านชม Tall Herman Tower ปอ้มปราการเมืองเก่าในยคุกลาง จากนัน้เขา้สู่
จตัรุสัทาวนฮ์อลลใ์นเขตโลเวอรท์าวน ์ งดงามดว้ยศิลปะแบบโกธิคสรา้งก่อน
ครสิตศ์ตวรรษที่ 15 อาคารบา้นเรือนทัง้แบบอารต์นโูวและโกธิค ลว้นได ้ รบัการ
บรูณะไวอ้ย่างน่าชม ใกลก้นัจะเป็น The Town Hall Pharmacy รา้นขายยาที่ถกู
บนัทกึว่าเปิดกิจการมาตัง้แต่ปี 1422 และยงัคงด าเนินกิจการมาจนถึงปัจจบุนั 
The Great Guild Hall  อาคารที่ถกูจดัอนัดบัใหใ้หญ่เป็นอนัดบัสอง รองจาก
ศาลาเทศบาลเมืองทาลลินนโ์ดยสมาคมพ่อคา้ไดส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1407 ปัจจบุนั
เป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเก่ียวกบัประวตัิศาสตรข์องชาติ แลว้อิสระใหท้่านเดินเลน่
ชมเมืองย่านถนนคนเดินที่เริ่มจาก Viru Gate มีสินคา้พืน้เมือง อาทิ อ าพนั, ผา้
ลินิน เป็นตน้  จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสูท่่าเรือ 

 

 

 
 

16.30 น. น าท่านลอ่งเรือ High Speed Cruise เดินทางกลบัสูก่รุงเฮลซิงกิ  
18.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ จากนัน้น าคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC GRAND MARINA  หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั  
www.scandichotels.com 

15เม.ย.63 เฮลซิงกิ - ปอรโ์ว  - เทีย่วชมเมือง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น.  น าคณะเดินทางสูเ่มืองปอรโ์ว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปดว้ยความสขุ ความงาม

ล า้ค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดีสมกบัเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวขึน้ชื่อของฟินแลนด ์  ทศันียภาพของป่าไมเ้ขียวขจีที่ชาวฟินนภ์าคภมูิใจ
เป็นอย่างยิ่ง ในการรกัษาพืน้ที่ป่าและอนรุกัษพ์ืน้ที่สีเขียวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 
เมืองปอรโ์ว สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1346 ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ เม่ือศตวรรษที่ 
13 ขณะนัน้พืน้ที่บรเิวณนีย้งัอยู่ในปกครองของสวีเดน เขา้สูเ่ขตเมืองเก่า The Old 
Town ซึ่งยงัมีกลิ่นอายของชมุชนแบบพืน้บา้น บา้นไมห้ลากสีสวยงามที่ปลกูเรียง
รายรมิแม่น า้เป็นเสน่หอ์ีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดคูลา้ย
บา้นตุ๊กตา แวะชมโบสถใ์หญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรนัที่
เก่าแก่ที่สดุ ชาวเมืองเชื่อกนัว่าแม่พระที่นี่ศกัด์ิสิทธิ์นกั ขออะไรก็จะไดอ้ย่างนัน้ 
โดยเฉพาะเรื่องความรกั ถนนคนเดินในเขตเมอืงเกา่เป็นย่านชอ้ปปิ้ง ที่มีทัง้รา้น
ขายของที่ระลกึ, รา้น อาหาร, รา้นกาแฟเก๋ ๆ, รา้นขนม Runeberg  พืน้บา้นตน้
ต ารบัของเมืองนี ้ อบอุ่นใจไปดว้ยรอยยิม้ของชาวเมืองที่ตอ้นรบันกัท่องเที่ยว 
จากนัน้เดินทางกลบัสูเ่มืองเฮลซิงกิ 

(52 กม.) 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
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 น าท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ที่มี
ชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลกึแก่นกัท่องเที่ยว 
ยงัเป็นแหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้ และดอกไม ้ และเป็นที่ตัง้สถานที่
ส  าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์ แลว้น าชม Rock 
Church โบสถซ์ึ่งออกแบบโดยสองพี่นอ้ง ตวัโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็น
โบสถแ์บบรูเธอรนัที่สรา้งอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มกีารตกแต่งแบบทนัสมยั
พรอ้มระบบเสียงที่ด ี พาท่านชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
อนสุาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร ์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรนั แลว้อิสระให้
ท่านไดช้อ้ปปิ้งในหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยั หรือ brand name อาทิ Louis 
Vuitton / Chanel 

 
 
 
 

บ่าย ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  
17.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร ์เที่ยวบินที่ AY141  
16เม.ย.63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ พฤหัส 
07.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ข้อมูลน่ารู้เก่ียวกับแสงเหนือ "Aurora Borealis" 
ปรากฏการณแ์สงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็นวงรอบ ๆ ขัว้  แม่เหล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก ่ไอซแ์ลนด ์
กรีนแลนด ์แคนาดา อลาสกา้รวมไปถึงตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์รสัเซีย เมืองเหลา่นีอ้ยู่ใตว้งแหวน
ออโรรา่ (Aurora Ring) จึงท าใหม้ีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือไดม้ากที่สดุ การชมแสงเหนือจะเริ่มกนัในช่วงฤดหูนาว (ปลายเดือน
สิงหาคม) ไปจนถึงฤดใูบไมผ้ล ิ(เดือนเมษายน) การที่จะไดเ้หน็แสงเหนือนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ส  าคญัที่สดุก็คือ ปรมิาณ
และความเขม้ขน้ของ Solar Storm ซึ่งสามารถดไูดจ้าก KP Index ของแสงเหนือที่พยากรณใ์นแต่ละวนัซึ่งมีทัง้หมด 7 ระดบั 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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PPEERRIIOODD TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss 

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd 

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd 

SSGGLL  
SSUUPPPP 

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD 

8 - 16 เม.ย.63 168,000.- 152,000.- 135,000.- 65,000.- -34,000/29,000 
หกัทัง้รูทรวมภายใน 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 มิถุนายน 2562 

(AY142 08APR BKKHEL- AY605HELIVL//AY631 13APR KEMHEL//AY141 15APR HELBKK) 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบใุนรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari  / Reindeer 

Sleigh / Ice Fishing  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์ สว่นใหญ่จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนั
ดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแตล่ะประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ บรษิทั MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่า
รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท ต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

       –หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรมั (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิม) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ของค่าบรกิารทวัร ์

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ า

ล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงิน
สว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกดิถึง 4 ขวบ 
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2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          หักเงนิค่ามัดจ า 10,000 บาท 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.4 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้  ามาหกัจาก 
    เงิน ค่าบรกิารที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบรกิารที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะ 
    เรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด 
ซึ่งทางบรษิัท ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากทา่นไม่แน่ใจในวนัเดินทาง
ดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่
ทา่นจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินฟินแอร ์ ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ One World ไดข้ึน้อยู่กบั

เง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ วนัที ่ 1 มิถุนายน 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ หอ้งพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
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(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่
มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั
ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้แต่หากมีการลา่ชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส  าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบนิ
ที่ท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัรท์ี่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง  

▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ อาทิ เด็ก

, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟินแลนด ์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ (3 สัปดาห)์ 
คณะผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้มือที่ศนูยร์บัยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนดด์ว้ยตวัเองทกุท่าน 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ (ไม่ใช่รูปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน)  ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและ
เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /ส าเนาสตูิบตัร 
ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) /สงักัดที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคาร  และส าเนาสมดุบญัชเีงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ียื่นค ารอ้งขอ
วีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่น
ขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย  

      ***สถานทตูไม่รบับญัชกีระแสรายวนั*** 
  กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6 แลว้ ทางบรษิัท

จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของทา่น เนื่องจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่าวีซา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 


