
 

 

 
9 วนั ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์ 

 

 

 
บินตรง กรุงเทพฯ - เฮลซิงก ิ- อวิาโล // อูลู - เฮลซิงก ิ- กรุงเทพฯ โดย ฟินน์แอร์  

มนีาคม - เมษายน 2565  179,900 บาท (รวมวซ่ีา และทปิไกด์, คนขบัรถแล้ว) 

 เฮลซิงก ิ- เที�ยวชมเมือง - อวิาโล - ขี�กวางเรนเดียร์ – ฮัสกี�ซาฟารีฟาร์ม – นั�งรถลากเลื�อน – เคิร์กเคเนส  

นั�งเรือตกปูยกัษ์ (King Crab)  พร้อมชิมปูยกัษ์ - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส– เคมิ  

  ล่องเรือตัดนํ�าแข็งแซมโป  - Snow Hotel – Ice Restaurant – ขับสโนว์โมบิล 

พกั Seaside Glass Villa / Glass Igloo Kaksalutanen / Northernlight Glass igloo / Santa Glass igloo 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  

 



 

 

9 วนั ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์  
วนัแรก  กรุงเทพ – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) - อวิาโล - พกั Aurora Cabin Northern Lights Village 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และหวัหนา้ทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์  

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระนํ� าหนกั 23 กก. สําหรับโหลด (ท่านละ � ใบ)  และ 

ถือขึ�นเครื�องไม่เกิน 7 กก.  

09.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์ เที�ยวบินที� AY 142 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ ��.�� ชั�วโมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ�า และอาหารเชา้ ระหวา่งเที�ยวบินสู่เฮลซิงกิ 

 หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตการได้รับวัคซีน Covid 19 ขณะเช็คอิน / ในกรณีที�สายการบิน

ต้องการผลตรวจ PCR Test เพื�อใช้ประกอบการเช็คอนิ ควรตรวจล่วงหน้า 1 วนัก่อนเดินทาง    
 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ  

16.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโล โดยเที�ยวบิน AY605 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโล 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 

 นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั หากสภาพอากาศเอื�ออาํนวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที�พกั 

(Aurora Hunting Inside Hotel) 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกัระดับ 4 ดาว Northern Lights Village Saariselka Hotel ****  หรือเทยีบเท่า  

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มทางบริษัทจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 
 

 
 

 



 

 

วนัที�สอง นั�งรถเลื�อนกวางเรนเดียร์ - เคิร์กเคเนส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ นั�งรถลากเลื�อนกวางเรนเดียร์ (การนั�งรถลากเลื�อนขึ�นอยู่กับสภาพอากาศในวนั

นั�นๆ บริษัทมีเตรียมชุด Thermal Suite สําหรับลูกค้าทุกท่านระหว่างการทาํกิจกรรม) ให้ท่านไดส้ัมผสักบั

ความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึ� งเป็นสัตวเ์ลี� ยงลูกดว้ยนมที�มีขนาดใหญ่  โดยตวัผูมี้ขนาดใหญ่ขนาดโตเตม็ที�

มีนํ�าหนกักวา่ 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลาํตวัยามปกติจะมีสีนํ� าตาล แต่เมื�อเขา้สู่

ฤดูหนาวขนจะเปลี�ยนไปเป็นสีอ่อนขึ�น หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเลี�ยงไวเ้พื�อใชง้านสําหรับลากเลื�อน 

ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบักวางเรนเดียร์ไดแ้บบเตม็อิ�ม  
 

   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กเคเนส (Kirkenes) ระยะทาง 268 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 – 4 

ชั�วโมง เมืองทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย ์ตั�งอยู่ในเขตแลปแลนด์ เมืองนี�ตั�งอยู่บนแหลม 

Bokfjorden ซึ� งนบัไดว้่ามีดินแดนที�มีทศันียภาพฟยอร์ดและแลนด์สเคปที�สวยงามอีกแห่งหนึ� งและเป็นอีก

เมืองที�มีกิจกรรมน่าสนใจคือการจบัปูยกัษ ์(King Crab Safari) ไม่วา่จะเป็นการล่องทะเลออกจบัปูยกัษ ์หรือ 

การนั�งสโนว์โมบิลออกจบัปูยกัษ์หากกรณีนํ� าทะเลเป็นนํ� าแข็ง ซึ� งกิจกรรมการตกปูยกัษ์นี� เป็นอีกหนึ� ง

กิจกรรมโดดเด่นของเมืองนี�  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 

หากสภาพอากาศเอื�ออาํนวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที�พกั  

(Aurora Hunting Inside Hotel) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Thon Hotel Kirkenes ****   

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มทางบริษัทจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

 



 

 

วนัที�สาม เคิร์กเคเนส – กจิกรรมตกปูยักษ์ – พกั Glass igloo Kakslautanen 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านสัมผสัประสบการณ์จบัปูยกัษ์ (King Crab Safari) โดยนั�งเรือ หรือ รถสโนวโ์มบิล (ขึ�นกบัสภาพ

อากาศ หากนํ� าแข็งมีการจบัตวัมากในช่วงหนา้หนาว ทางเรือจะจดัเป็นนั�งสโนวโ์มบิลแทน) ตื�นตาตื�นใจกบั

การจบัปูยกัษ์ตวัเป็นๆให้ท่านได้ลองจบัและถ่ายภาพเป็นที�ระลึก กบักิจกรรมจบัปูยกัษ์ในเขตแลปแลนด ์

นบัเป็นอีกกิจกรรมที�น่าสนใจเป็นอยา่งยิ�งของชาวนอร์ดิชในเขตแลปแลนด ์ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พร้อมเมนู ปูยกัษ ์
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอิวาโล เพื�อเขา้พกัที� Kakslautanen Glass igloo  ซึ� งเป็นอีกหนึ�งที�พกัที�ท่านจะไดมี้

โอกาสเห็นแสงเหนือยามคํ�าคืน 

 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 

หากสภาพอากาศเอื�ออาํนวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที�พกั  

(Aurora Hunting Inside Hotel) 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Glass Igloo Kakslautanen Hotel**** หรือเทยีบเท่า   

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มทางบริษัทจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 



 

 

วนัที�สี�   นั�งสุนัขลากเลื�อน – โรวาเนียม ิ– พกั Santa’s Igloos Arctic Circle   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านมุ่งสู่ ฮสักี�ซาฟารีฟาร์ม (Husky Safari) ฮสักี� เป็นสุนขัที�มีมายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพื�อใชใ้นการ

ลากเลื�อนบรรทุกสิ�งของหรือเป็นพาหนะในพื�นที�ที�ปกคลุมไปดว้ยนํ�าแขง็และหิมะ นาํท่านสัมผสัความน่ารัก

และแสนรู้ของสุนขัพนัธ์ุไซบีเรียนฮสักี�  ซึ� งเป็นสุนขัที�แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัที�

สืบทอดจากบรรพบุรุษที�มาจากสิ� งแวดล้อมที�หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย ให้ท่านได้สัมผ ัส

ประสบการณ์การนั�งรถลากเลื�อนโดยสุนขัไซบีเรียนฮสักี�   

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดี

ท่านอาจไดพ้บเห็นฝงูกวางเรนเดียร์ที�ออกหากินในเวลากลางวนั ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอนั

แปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผนืนํ�าที�จบัตวัเป็นนํ�าแขง็ นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงามมาก 

ซึ� งสามารถเห็นไดเ้พียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนดนี์� เท่านั�น 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 

หากสภาพอากาศเอื�ออาํนวย ท่านสามารถแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที�พกั  

(Aurora Hunting Inside Hotel) 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Santa Glass Igloo Hotel  หรือเทยีบเท่า  

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มทางบริษัทจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 
 



 

 

 
 

วนัที�ห้า  หมู่บ้านซานต้า – พพิธิภัณฑ์อารค์ติกคุม – เคมิ – พกั Seaside Glass Villa    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) หนึ�งในความฝันของทั�งเดก็ทุกชนชาติ ใครๆก็

อยากเจอและอยากไดข้องขวญัจากซานตาคลอสกนั ดินแดนในฝันของนกัท่องเที�ยวทั�วโลก นาํท่านถ่ายรูป

กบั เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื�อกาํหนดขอบเขตของ

บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยูที่�  66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอก

จุดเหนือสุดที�ในเวลา 1 ปี คนที�อยูแ่ถบนี�  มีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยขึ์�นเลยอยา่งนอ้ย 24 ชั�วโมง หรือพระ

อาทิตยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างนอ้ย 24 ชั�วโมง จากนั�นนาํท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus 

Office) หรือ ที�ทาํการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั�งให้ท่านไดพ้บกบัลุง

ซานตาคลอส ในชุดคริสตม์าสสีแดงที�คอยตอ้นรับนกัทอ่งเที�ยวทุกท่านดว้ยสีหนา้ที�ยิ�มแยม้ นาํท่านแวะชมที�

ทาํการไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื�อไปรษณียบตัร

หลากหลายสีสันเพื�อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั�งฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงัประเทศ

ไทยได ้อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสที�ประดบัประดาดว้ยธีม  คริสตม์าสอนั

สวยงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซื�อของฝาก ของที�ระลึก ที�มีจาํหน่ายใหน้กัท่องเที�ยวไดเ้ลือกสรร  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 



 

 

บ่าย นําท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์อาร์กติกุม (Arktikum) แหล่งรวมความรู้ ความเป็นมาและ

วฒันธรรมการตั�งถิ�นฐานของชาวฟินแลนด์รวมถึงประเทศใกลเ้คียงในแถบอาร์กติก พิพิธภณัฑ์แห่งแลป

แลนด์ที�ยิ�งใหญ่และไดรั้บความนิยมมาก ทาํให้ท่านไดรู้้จกัฟินแลนด์มากขึ�น ไดรู้้จกัตน้กาํเนิดของเผา่พนัธ์ุ

และดาํรงชีวิตอยู่ในพื�นที�ที�มีความหนาวเย็นแสนสาหัสได้อย่างไรและประวติัของแลปแลนด์ ชื�นชมกบั

ชิ�นงานศิลปะจาํพวกงานหัตถกรรมและเครื�องประดบัเพื�อสื�อให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ

ธรรมชาติที�อยูร่่วมกนั จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 117 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเที�ยวที�ตั�งอยูริ่มอ่าวนํ�าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของ

ทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงที�มี

ความสําคญัของแลปแลนด์ เนื�องจากเป็นที�ประจาํการของเรือตดันํ� าแข็งและมีการจดัเทศกาลปราสาทใน

ทุกๆปี นอกจากนี�ยงัเป็นที�ตั�งของเหมืองแร่โครเมียมแห่งเดียวในทวปียโุรปอีกดว้ย  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม Seaside Restaurant 

 หากสภาพอากาศเอื�ออาํนวย ท่านสามารถเห็นแสงเหนือได้ในบริเวณโรงแรมที�พกั  

(Aurora Hunting Inside Hotel) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Seaside Glass Villa Hotel **** หรือเทยีบเท่า 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มทางบริษัทจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 
 

 
 

วนัที�หก  ขี�สโนว์โมบิล, ตกปลาหลุมนํ�าแข็ง / Snow Hotel – Ice restaurant – Sampo Ice Breaker 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ทุ่งนํ� าแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกบัการขบัสโนวโ์มบิล (Snowmobile) บนทุ่ง

นํ� าแข็งแห่งอ่าว Bothnian Bay  ตะลุยไปในทุ่งนํ� าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิ�มตลอด 2 ชั�วโมง ให้ท่านไดข้บัสโนว์

โมบิลไปในดินแดนแลปแลนด ์และ สัมผสัประสบการณ์การตกปลาจากหลุมนํ�าแขง็ Ice Fishing  



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย  นาํท่านล่องเรือตดันํ� าแข็งแซมโป ไอซ์เบรกเกอร์ (Sampo Ice Breaker) ล่องบนนํ� าทะเลซึ� งเยน็ยะเยือกจน

กลายเป็นนํ�าแขง็ สัมผสัประสบการณ์ครั� งหนึ�งในชีวติที�น่าตื�นตาตื�นใจกบัการลอยตวัในทะเลนํ� าแข็งในทะเล

บอลติก ดว้ยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) ซึ� งปกป้องร่างกายท่านจากความเยน็

อนัหนาวยะเยอืกที�ระดบัตํ�ากวา่ลบยี�สิบองศาเซลเซียส พร้อมรับประกาศนียบตัรการมาเยือนทะเลนํ� าแข็งกบั

ทางเรือ ไดเ้วลานาํท่านสู่โรงแรมที�พกั 

 

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Scandic Kemi Hotel****  หรือเทยีบเท่า  

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มทางบริษัทจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

 

 



 

 

วนัที�เจ็ด  Snow Experience 365 / Snow Hotel / Ice Restaurant  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ Snow Experience 365 ซึ� งเปิดให้เขา้ชมตลอดทั�งปี ภายในจะมีกาํแพงที�มีหิมะปกคลุม 

ทางเดินที�ทาํจากนํ� าแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกบัศิลปะแกะสลกันํ� าแข็งที�น่าตื�นตาตื�นใจ

และทดลองกบักิจกรรม Ice Slide หรือจะเลือกถ่ายรูปกบัประติมากรรมนํ� าแข็ง นาํท่านเที�ยวชม Snow Hotel

โลกมหศัจรรยข์องนํ�าแขง็และหิมะเหนืออาร์กติกเซอร์เคิล เป็นโลกที�มีเอกลกัษณ์ และมีมนตข์ลงัที�สร้างจาก

นํ�าแขง็ และหิมะ ในแต่ละปีจะมีการใชหิ้มะประมาณ �� ลา้นกิโลกรัมและนํ� าแข็งใสจากธรรมชาติ ���,��� 

กิโลกรัมเพื�อสร้าง Snow Village ของ Lapland Hotels ที�งดงามซึ� งจะเปลี�ยนรูปร่างขนาดและการออกแบบ

เพื�อสร้างความประหลาดใจให้กบัผูม้าเยือนทุกปี Snow Village ประกอบด้วยประติมากรรมนํ� าแข็ง 

ร้านอาหารนํ� าแข็ง และบาร์นํ� าแข็ง สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ งานประติมากรรมจาก

ธรรมชาติ ที�มนุษยปั์� นแต่งไดอ้ยา่งงดงาม  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Ice Restaurant 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอูลู (ระยะทาง 105 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั

ทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ที�ออกหากินในเวลา

กลางวนั ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผืนนํ� าที�จบัตวัเป็น

นํ�าแขง็ นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงามมาก ซึ� งสามารถเห็นไดเ้พียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด ์

15.30 น. นาํท่านเช็คอิน ณ สนามบินอูลู 

17.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ 

 นําท่านตรวจ RT-PCR Test เพื�อใช้เป็นเอกสารในการเดินทางกลับ (ราคาค่าตรวจไม่รวมในโปรแกรม 

ประมาณ 150 Euro) 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Radisson Blu Seaside Hotel Helsinki ****  หรือเทยีบเท่า  

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มทางบริษัทจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 



 

 

วนัที�แปด  เฮลซิงก ิ- กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านชมเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของฟินแลนด ์สร้างขึ�นเมื�อปีค.ศ. 1550 โดยกษตัริยก์ุสตาฟ วา

ชา แห่งสวีเดน เมื�ออดีตเฮลซิงกิไม่ใช่เมืองหลวงของฟินแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรูกู เมื�อครั� งตกเป็น

เมืองขึ�นของสวีเดน ปี ค.ศ. 1809  –  ค.ศ. 1812) เฮลซิงกิมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ตั�งแต่ปี ค.ศ. 1812 

ในสมยัที�ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัสเซีย ทาํให้เฮลซิงกิเป็นเมืองที�มีวฒันธรรมผสมผสานระหว่าง

ตะวนัออกและตะวนัตก และเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมที�เก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ทาํเลที�ตั�ง

ยงัอยูท่่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก จน เฮลซิงกิไดรั้บฉายาวา่เป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และ

ในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยงัได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปด้วยคาํขวญั

ที�วา่ "Helsinki The high tech city where culture meets nature"  จากนั�นนาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารอุ

สเปนสกี�  (Uspenski Church) เป็นมหาวหิารของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ รัสเซียที�ใหญ่ที�สุดในยุโรป

ตะวนัตก สร้างขึ�นระหวา่งปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 นาํท่านเขา้ชมโบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio 

Church) หรือที�รู้จกักนัในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกชื�อหนึ� งคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูก

สร้างขึ�นเมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2511 แลว้เสร็จวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป นาํท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิ

อุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งนี�ตั�งอยูใ่น Sibelius Park ถูกสร้างขึ�นเพื�อสดุดีให้แก่นกัประพนัธ์

เพลงคลาสสิกชื�อดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามวา่ Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลง

ปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ�นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย เป็นอนุสาวรียที์� นาํเอาเเท่งเหล็กจาํนวนกว่า 600 

เเท่งมาเชื�อมเขา้ดว้ยกนัจนมีลกัษณะเป็นออร์เเกนซึ� งที�มีความสูงหลากหลายระดบั โดยแท่งที�สูงที�สุดนั�นมี

ความสูงมากกว่า 8 เมตรเลยทีเดียว และนอกจากกลุ่มแท่งออร์แกนแล้ว บริเวณฐานด้านล่างยงัมี

ประติมากรรมเป็นรูปใบหน้าของ Jean Sibelius ตั�งอยู่ดว้ย นาํท่านถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki 

Cathedral) ซึ� งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ� สวยงาม ตั�งเด่นตระหง่านอยู่จน

เรียกวา่เป็นจุดแลนดม์าร์กของเฮลซิงกิก็วา่ไดซึ้� งจะมีนกัท่องเที�ยวนิยมมาถ่ายรูปกนัอยา่งเป็นจาํนวนมาก นาํ

ท่านเที�ยวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองที�ใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลาง

ทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ที� 2 ประดิษฐานอยู่

อยา่งโดดเด่นเป็นสง่า  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

14.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 

16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบิน AY 141 
 

วนัที�เก้า  กรุงเทพฯ 
 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 



 

 

9 วนั ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์  
ราคาทัวร์ 179,900 บาท : 18-26 มี.ค. / 8-16 เม.ย. 65 
 

อตัราค่าบริการ   มีนาคม - เมษายน 2565 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายนุอ้ยกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อห้อง  

หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

179,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 40,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 169,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ (AY) เริ�มต้นที�ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั�น) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบินหกัคืนทั�งใบ (BKK-IVL//OUL-BKK) 38,000 

หากท่านมีวซ่ีาเชงเกน้แลว้ หกัค่าวซ่ีาคืนให ้ 3,200 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบินประกาศปรับ 

และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 9 พฤศจิกายน 2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน �� กก. , กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมทอ่งเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินฟินนแ์อร์ (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ�าหนกั ไม่เกิน �� กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ�ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,�00,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 

ปี) ประกนัครอบคลุมการติดโควดิและการรักษาในต่างประเทศ (ตอ้งมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั�น) 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ หากท่านมีวซ่ีาแลว้หกัคืน 3,200 บาท 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 



 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ� งท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื�อป้องกนัการสูญหาย หากท่านตอ้งการ

พนกังานยกกระเป๋า ทั�งหมด 8 คืน คิดเป็นเงิน 103 ยโูรต่อท่าน 

 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที�สายการบินมีขอ้กาํหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเช็คอิน 

 ค่าที�พกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เมื�อกลบัถึงเมืองไทย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 60 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

หมายเหตุ : โรงแรม Glass Igloo จะมีการเกบ็เงินเต็มจํานวน 60-90 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง ดังนั�นหากมีการชําระเงิน

หรือการันตีกบัทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลกิเดินทางในภายหลงั ค่าใช้จ่ายของโรงแรมที�เกดิขึ�นจําเป็นต้องหักจากมัดจํา 

โดยทางบริษัทฯ จะแสดงหลักฐานการชําระเงินหรือ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพื�อแสดงค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจริง 

แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี� 
 

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้ เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  



 

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�

ท่องเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรือสถานการณ์

อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั  ทั�งนี�จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน)เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใช้หนงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

คา่ใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นั�นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ� งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�

ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 



 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ� าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ ��-�� กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�มเป็น

สิทธิ� ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน

นํ�าหนกัส่วนที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 

คูณดว้ยนํ�าหนกักระเป๋าจริง ทั�งนี�จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึงไมแ่นะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สถานทูตฟินแลนด์) 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั�นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื�อขอ

ยื�นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตั�วเครื�องบินในช่วงที�ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ดื�อและยดึติดกบัการยื�นในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ�นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. หลกัฐานการได้รับวคัซีนครบโดส (สําเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือ Certificate Vaccine) 

3. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป พื�นฉากหลังรูปต้องเป็นพื�นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื�นเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาที�เคยได้)  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที�มีรายละเอียดบา้นเลขที�มาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเดก็อายตุ ํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี�   
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ� งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั�น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) กรณีผู ้

เดินทางเป็น 

- เจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  

- กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั�นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั�นปีที�ศึกษา  
 

 



 

 

 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั�ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื�อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที�จะยื�นวซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึ�นไปจากเดือนที�จะยื�นวซ่ีา มียอดเงินไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 

1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนั ก่อนยื�นวซ่ีา) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั�น ************** 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที�มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเนื�อง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี�  

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื�อเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุชื�อผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื�อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 

 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

9 วนั ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์  
กาํหนดการเดนิทางปี 2565 

ราคาทัวร์ 179,900 บาท     18-26 มี.ค. 65  8-16 เม.ย. 65 

    

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

 

 

ลาํดบั

ที� 

ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์

มือถือ ลกูคา้ 

(ตอ้งกรอกใน

ฟอร์มวซ่ีา) 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตที�ท่านเคย

สแกนลายนิ�วมือใน

การยื�นวซ่ีาเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       

       


