
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 22390 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

06.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการฟินแอร์ FIN 

AIR (AY) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

09.05 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟนิแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 142   

  (ใช้เวลาบิน 10 ชั่วโมง 55 นาที+) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จากนั้น **รอเปลี่ยนเครื่อง** 

16.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่  AY 605   

18.00 น. เดินทางถึง เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย  

(**เวลาท้องถิ่นของประเทศฟินแลนด์ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  IVALO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองอิวาโล 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ• สนามบนินานาชาติเฮลซงิก ิ• เมอืงอวิาโล • ฟนิแลนด ์  

                                   (-/บนเครือ่ง/เยน็) 



 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําท่านเดินทางข้ามสู่พรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิร์คเนส(Kirkenes)โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง+) หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ นครหลวงแห่งบาเร้นซ์ บ้าน

หลากสีสันสไตล์นอวีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัวๆ ผ่านชมทะเลสาบอินารี 

แหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยของชนพ้ืนเมืองชาวซามิ 

 

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านสู่ สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ กับกิจกรรมน่ังรถลาก

จับปูยักษ์ ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ รองเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน 

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คําแนะนํา จากนั้น นําท่านนั่งรถเลื่อนที่ลากโดยส

โนว์โมบิล Snowmobile เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน้ําแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุด จับปู

ยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ละตัวจะมี

น้ําหนักประมาณ 10 –13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยทีเดียว  

วนัที่สอง อวิาโล • เมอืงเคริค์เนส Kirkenes • กจิกรรมนัง่รถลากจบัปยูกัษ ์King Crab Safari  

    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



 

ไกด์ท้องถิ่นจะแสดงกรรมวิธี การจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง 

จากนั้น จะนําปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ (บุฟเฟต์ขาปูยักษ์สดๆ 

พร้อมนํ้าจิ้มซีฟู้ดจากเมืองไทย)  

 

  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  THON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองเคิร์คเนส 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

 



 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาริเซลก้า โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 

ช่ัวโมง+) เมืองท่องเที่ยวต้ังอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีช่ือเสียงอย่างมาก ทางด้านที่พักและรี

สอร์ท และเป็นพ้ืนที่ทางตอนเหนือของแลปแลนด์ที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากที่สุด 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

จากนั้น  นําท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่  สโนว์โมบิล 

SNOWMOBILE (**รถ 1 คัน นั่งไดเ้พยีง 2 ท่าน**) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะ

หรือน้ําแข็ง โดยท่านจะได้รับคําแนะนําในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนาน และปลอดภัย จาก

เจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญ และชํานาญเส้นทางในการเที่ยวแบบสโนว์โมบิล ซาฟารี โดยทางบริษัทฯ 

ได้มีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน ต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า ให้ท่านได้ เปลี่ยนชุด 

และสวมใส่ชุดใหม่ด้วยชุดกันหนาว, เปลี่ยนรองเท้าที่ให้ความอบอุ่น, ถุงมือ, หมวกกันน็อคเพ่ือ

ความ เรียบร้อยปลอดภัย จากนั้น ท่านจะได้สนุกสนานโลดแล่นไปตามทุ่งนํ้าแข็งขนาดใหญ่  

 

วนัที่สาม ซารเิซลกา้ • ขบัสโนวโ์มบลิตะลยุหมิะ • พกั Northern Light Village 

    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



 

ลัดเลาะไปตามป่าน้ําแข็ง และเพลินเพลินกับการขับขี่สโนว์โมบิลในดินแดนแห่งความสุขกลาง

หิมะ ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 2 ช่ัวโมง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Northern Lights Village Saariselka หรือเทียบเท่า เพ่ือให้ท่านได้มี

เวลาได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในรีสอร์ทอย่างเต็มอิ่ม  

 โรงแรมสไตล์ CABIN หลังคากระจก สร้างด้วยกระจกนําความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทําให้ระดับ

อุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องน้ําส่วนตัวและห้องอาบน้ําแบบฝักบัวภายในห้องพัก

เป็นการเปิดประสบการณ์เฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

 

 

 

 



 

 

   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนยีม ิ(ROVANIEMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรน

เดียร์ที่ออกหากินในเวลากลางวัน ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับ

ทิวสน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของ

นักท่องเที่ยวทั่วโลก นําท่าน ถ่ายรูปกับ เส้นอารค์ตกิเซอรเ์คลิ (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขต

แดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพ่ือกําหนดขอบเขตของ บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้น

อาร์กติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ใน

เวลา 1 ปี คนที่อยู่แถบนี้มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง หรือพระ

อาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง  

 

 

วนัที่สี ่  ซารเิซลกา้ • โรวาเนยีม ิ•  หมูบ่า้นซานตาคลอส  •  กจิกรรมตามลา่หาแสงเหนอื    

               (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



 

นําท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE) หรือที่ทําการของ 

ซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอส

ตัวโตในชุด คริสต์มาสสีแดงที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม นําท่านแวะ

ชมทีท่ําการไปรษณีย์ ซานตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ท่านสามารถ

เลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพ่ือเขียน อวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝาก

ซานตาคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปใน

บริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตาม อัธยาศัย หรือจะ

เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาคลอสแห่งน้ี 

  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

จากนั้น นําท่านสัมผัสประสบการณ์ ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) โดยรถบัสปรับอากาศเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยาม

ที่ทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสี

เขียวที่ พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง 

ธรรมชาติไม่สามารถกําหนดหรือทราบ ล่วงหน้าได้  โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

เป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม *** 

 

 



 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคิติร่า (Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่มีช่ือเสียงที่สุดของฟินแลนด์ 

ผ่านชมเมือง จนกระทั่งสู่ หมู่บ้านเลวี่ (Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารัก ในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า 

ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลา ให้ท่านเดินทางเล่นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ โรวาเนยีม ิ• เมอืงคติิรา่ •  หมูบ่า้นเลวี ่•  นัง่กระเชา้ชมววิ Levi 2000 Gondoli          

 ฟาร์มกวางเรนเดยีร ์Reindeer Farm                (เชา้/กลางวนั/เย็น) 



 

 

จากนั้น  นําท่าน นั่งกระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ขึ้นสู่ยอดเขาเลวี่ จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง ให้ท่าน

ได้สนุกสนานในบริเวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสโนว์ตามอัธยาศัย  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 



 

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์

(Reindeer Farm) หรือฟาร์มกวางคา

รีบู พร้อมสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ

ลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ข้ามผ่าน

เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (การนั่งรถลาก

เลื่อนหิมะ Sled Ride ขึ้นกับสภาพ 

อากาศในวันนั้นๆ) ให้ท่านได้สัมผัส

กับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ โดยตัวผู้มีขนาดใหญ่ 

ขนาดโตเต็มที่มีน้ําหนักกว่า 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ214 เซนติเมตร ขนตามลําตัวยาม 

ปกติจะมีสีน้ําตาล แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ขนจะเปลี่ยนไปเป็นสีอ่อนขึ้น หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์

นิยมเลี้ยงไว้เพ่ือใช้ งานสําหรับรถลากเลื่อน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์แห่งแลป

แลนด์อย่างใกล้ชิดเต็มอิ่มตลอด 1.30 ชั่วโมง พร้อมบริการชา/กาแฟเพ่ือคลายความหนาว 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร      

จากนั้น  นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 



 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเคมี่ เมืองท่องเที่ยวที่ต้ังอยู่ริมอ่าวน้ําลึกบอธเนีย บริเวณทางตอนเหนือ

ของทะเลบอลติค มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่มี

ความสําคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นที่ประจําการของเรือตัดน้ําแข็ง และมีการจัดเทศกาล

ปราสาทในทุกๆ ปี  นําท่านเข้าชมภายในอาคาร Snow Experince 365 เข้าชมภายใน Ice 

Restaurant ภัตตาคารและบาร์น้ําแข็ง ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ท่านจะได้ ชมประติมากรรม

และนํ้าแข็งที่อัศจรรย์ ผนังทั้งหมดตกแต่งด้วยน้ําแข็ง ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นําท่านสู่ท่าเทียบเรือ เรือตดัน้าํแขง็ (SAMPO ICEBREAKER CRUISE) ที่โด่งดังที่สุดในโลก 

เรือปลดประจําการแล้ว นํามาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ประสบการณ์ใหม่ๆ จาก

เรือทลายน้ําแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์

ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ําแข็งที่จับตัวหนา กว่า 1 เมตรในแต่ละวัน อิสระให้ท่าน 

วนัที่หก เมอืงเคมี ่• Snow Experince 365 •  Ice Restaurant •  นัง่เรอืตดัน้า้แขง็ SAMPO 

           (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



 

 ได้ว่ายน้ําทะเล ICE Swimming ลงว่ายน้ําในบ่อน้ํากลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้ว 

น้ําแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A WATER RIGHT 

THERMAL SUIT ระหว่างทางที่ล่องไปบนน้ําแข็ง และหิมะขาวโพลน ท่านสามารถที่จะสัมผัส

ประสบการณ์ใหม่ด้วยการลงไป ว่ายน้ําที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า 0 องศา ด้วยชุดชูชีพที่ออกแบบพิเศษ

ที่สามารถป้องกันความหนาวเย็นได้อย่างดีเยี่ยม ท่านจะรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในทะเลธรรมดาแต่

รอบ ๆ ตัวท่านเป็นน้ําแข็งทั้งหมด  

 

  

 

 



 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร      

จากนั้น   นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่า

ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ําเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลอง

ซิ่งรถเลื่อนเทียม สุนัขฮัสกี้ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของ

สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่ แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติที่สืบ

ทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากส่ิงแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่าง รุนแรงของไซบีเรีย และจากการ

เพาะพันธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป เอเชีย 

สุนัขถูกนําเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงต่ืนทองที่เมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เข้าสู่

สหรัฐอเมริกาและ แคนาดาในฐานะสุนัขลากเลื่อน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินโรวาเนียมิ 

วนัทีเ่จด็ โรวาเนยีม ิ• ฮัสกีซ้าฟารฟีาร์ม • เฮลซงิก ิ    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 



 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จากนั้น **รอเปลี่ยนเครื่อง** 

14.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่  AY 534   

15.25 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับ

ประเทศรัสเซีย ซึ่งสถาปัตยกรรม ภายในเมือง จะเป็นแบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกับแบบ

ทันสมัยของสแกนดิเนเวียที่มีช่ือเสียงด้านศิลปะและการ  

** นําคณะเข้ารบัการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST ** 

**เพ่ือออกเอกสารผลตรวจใช้ในการเช็คอินกลับประเทศไทย (รวมค่าบริการตรวจเรียบร้อยแล้ว)** 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งช่ือ

ดังของเฮลซิงกิ ณ ห้างสต๊อกมาน 

ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุด

ในฟินแลนด์ มีเวลาให้ท่านได้ช้

อปปิ้งตามอัธยาศัย  นําท่าน

เดินทางต่อไปยัง ย่านถนนเอสป

ลานาดิ ย่านถนนคนเดินสําหรับ

นักช้อปที่ ต้องไม่พลาดมาเยือน 

เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจ กลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพ้ืนเมือง ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟิน

นิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้า ดีไซน์ช่ือดัง  

19.00 น.  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นําท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN WEST RUOHOLAHTI HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 

4 ดาว(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการ

เดินทาง) 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นําท่านชม จัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) จัตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็น

ศูนย์กลางทาง ประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ 

ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่น เป็นสง่า และด้านหลังรูปปั้นน้ันเอง คือ มหาวิหารเฮลซิงกิ  

วนัทีแ่ปด เฮลซงิก ิ• จตัรุสัรฐัสภา • วหิารอสุเพนสกี ้• อนสุาวรยีซ์เิบลอิสุ • โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ

  สนามบนิเฮลซลิก ิ• กรงุเทพฯ      (เชา้/กลางวนั/บนเครือ่ง) 



 

 (Helsinki Cathedral) ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็น มหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงาม ต้ัง

เด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ซึ่งจะมี นักท่องเที่ยวนิยมมา

ถ่ายรูปกันเป็นจํานวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามและคลาสสิคให้ชมกัน 

 

จากนั้น  นําท่านเข้าชม วิหารอสุเพนสกี ้วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี 

ค.ศ. 1808-1862 แต่ตัววิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเศษหลังจากเขาเสียชีวิตลง การ

ออกแบบด้านนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซึ่ง หาดูได้ยากโดยตัววิหารสีน้ําตาลอิฐโดมสีฟ้าอ่อน และ

ยอดโดมสีทอง  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้น  นําท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส ต้ังอยู่

ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึ้นเพ่ือสดุดี

ให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกช่ือ

ดังของ โลกชาวฟินแลนด์นามว่า

Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลน

เดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุก

ขึ้นมาเรียกร้องเอกราช จากรัสเซีย 

ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น อ นุ ส า ว รี ย์ ที่ ต้ั ง อ ยู่

กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตาทัน สมัย สร้างโดยนําเอาแท่ง เหล็ก 600 แท่งมาเช่ือม

เข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ต้ังอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า  

จากนั้น  นําท่านเข้าชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (โบสถ์หิน) หนึ่งในสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่เป็นสถานที่

ท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีจะมี ผู้คนนับล้านคนมาเยือนโบสถ์แห่งนี้ ออกแบบโดยพ่ีน้องสถาปนิก

นาม ทีโม และทูโอโม โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ป ีต้ังแต่ค.ศ.1930-1969 บริเวณด้านในสร้างขึ้น

จากการสกัดหินล้วนๆ หลังคามุงด้วยทองแดงและเว้นช่องตรงกลาง เป็นเหมือนลายลูกกรง

แนวต้ังเพ่ือให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาด้านในได้ การออกแบบเช่นน้ีทําให้บริเวณโถง 

 



 

 ด้านในเกิดเป็นอะคูสติคช้ันยอดในการแสดงดนตรีซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้ในการจัด

แสดงคอนเสิร์ตบ่อยครั้ง  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ  เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

16.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินฟินแอร์เที่ยวบินที่AY 141(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

 

 

07.25+ น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

******************************************************* 
 

 

 

 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิสวุรรณภมู ิ      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่

เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 

ปพีกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 

ปพีกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น(เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

11-19 ก.พ.65 15+1 159,000 158,000 157,000 25,000 

19-27 มี.ค.65 15+1 159,000 158,000 157,000 25,000 

8-16 เม.ย.65 15+1 159,000 158,000 157,000 25,000 

 

 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ ราคา 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพ่ิมเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 

*** การันตี 10 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ)

และต๋ัวเครื่องบินภายในช้ันประหยัด Economy Class เส้นทาง (เฮลซิงกิ-อิวาโล-โรวาเนียมิ-เฮลซิงกิง) 

สายการบินฟินแอร์ 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 7 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้อง

เดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand 

Carry 8 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป๋า การสะสม

ไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ประกาศน้ันๆ) 

 ค่ารถโค้ชนําเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

 ค่าน้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็

ตาม 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

และปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก

รีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 35 ยูโร /ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 900 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

 ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

 ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 80,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

 

 



 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจําให้ทั้งหมด 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มี

เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ

ทําการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก

หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก

กรณี 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่

เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวี

ซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่

ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง

โดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้อง

ยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 100%  

 

 



 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 

ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ

เดินทางของบริษัท ฉะน้ัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษัทฯจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ต๋ัวเครื่องบิน, 

ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 

ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้กําหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก

การยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้

ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก

ครั้งก่อนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ

และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ

สุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 

 

 



 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่า

ทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทาํให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้า

เปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถกูปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวีซ่าอินเดยีออนไลน์ดา้นล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท้แลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเกน้  (ประเทศฟนิแลนด)์ 

ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที่ VFS Global (จามจรุสีแควร ์ชัน้ 4 ) 

 

 ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดนิทาง ไว้จนกว่าจะไดก้ารรับอนุมัตผิลวีซา่ 

ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  

วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ ์และวันหยดุของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนดขึน้อยู่กับสถานทูต 

*** สถานทตูมีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรณุานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***สําหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ  

(สีน้ําเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดย

เด็ดขาด*** 

 
 
 
 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง 



 

 
 

  รูป

ถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จาํนวน 2 ใบ  

(พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ ไมใ่ส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 
 

 
             กรณผีูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

หลกัฐานทางการเงนิใชป้ระเภทบญัชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 

 Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้มัครต้องขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วคอ่ยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน ) ก่อนวันยื่น     

 วีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

สาํคญัมาก !!หา้มทาํการโอนเงนิเขา้ไปเปน็ยอดใหญใ่นครัง้เดยีวกอ่นการยืน่วซีา่เดด็ขาด 

 
 กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได ้

- เพ่ือน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 

 

***ในกรณทีีถ่อืพาสปอรต์ สัญชาตไิทย แต่พ้านกัอยูต่า่งประเทศ, ท้างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่า

จะมีเงือ่นไข และ ข้อกา้หนดของทางสถานทตูฯ ต้องการเพิม่เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่น

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก้าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. รปูถา่ย 

3. หลกัฐานการเงนิ 



 

 กรณทีีม่ผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้จะตอ้งมเีอกสารของผูส้นบัสนนุดงันี ้ 

- ต้องทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปน็ภาษาองักฤษ  

  พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์   เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผู้สนับสนุนและช่ือผู้เดินทางชัดเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

-  Statement   ย้อนหลัง 6  เดือนของบุคคลทีอ่อกค่าใช้จ่าย  เปน็ภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้ง   สะกดเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

 เจา้ของกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการทํางานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถา่ยร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

 พนกังานทัว่ไป  หนังสือรบัรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน 

พรอ้มระบวุนัลาและประเทศที่เดนิทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ทีอ่อกจากสถาบันที่กาํลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 

 

 

 

4. หลกัฐานการทา้งาน 

 



 

 

 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 

 สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ป)ี 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

 ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ยน) 

     

 

 หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

 หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบดิา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบดิาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

 หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเดก็ จากอาํเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เท่านั้น) 

พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา  

 ในกรณทีีเ่ดนิทางพรอ้มกนั แตบ่ดิาหรอืมารดา มวีซีา่อยูแ่ลว้สามารถทีจ่ะแสดงหน้าสําเนาหนังสือ

เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สําเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อม

กับต๋ัวเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจงึจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้ 

*สาํหรบัหนงัสอืยนิยอมนัน้ ใหข้อเอกสารเปน็ภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางสาํนกังาน

เขต หรอือาํเภอ* 

 กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ป ีบิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทัง้สองทา่น  

 ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซา่เท่านั้น 

 

 

  5. เอกสารสว่นตวั 

 

6. กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 18 ป ีไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิาหรอืมารดา 

มารดา 



 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องนําติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายนิ้วมือ  

 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

 เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กําหนด         

 ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดําเนินการของทัวร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

พิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและ

เอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่

ผ่านทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      7. ประกนัการเดนิทางคุม้ครองโควดิ-19 



 

ขอ้มลูคาํรอ้งขอยืน่ วซีา่ ประเทศฟนิแลนด ์  (โปรดระบขุอ้มลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุขอ้  เพือ่เปน็ประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ ***** 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยืน่วซีา่ประเทศฟนิแลนด ์

1.) ขอ้มลูเกีย่วกบัหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ดนิทาง  

       ช่ือและนามสกุล   

_______________________________________________________________________________________

____________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  

_______________________________________________________________________________________

_________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  

_______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

   วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. _____________________________________________ 

   สถานที่เกิด (จังหวัด) ______________________________________________ 

2.) ขอ้มลูของผูเ้ดนิทาง และครอบครวั 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   

_______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  ____________________________________    E-mail :   

__________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน         หยา่           

หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  

___________________________________________________________ 

 

             



 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   

______________________________________________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   _____________________________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _____________________________________________________________ 

2.1 ช่ือ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนที่ 1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วันเดอืนปีเกิด     เพศ       

            บุตรคนที่ 2 ช่ือ     นามสกุล      

                    วันเดอืนปีเกิด     เพศ       

       บุตรคนที่ 3 ช่ือ     นามสกุล      

                    วันเดอืนปีเกิด     เพศ       

2.2 ช่ือ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พ่ี, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเป็นจริง 

      พ่ี, น้อง ที่ 1 ชื่อ     นามสกุล      

                   วันเดือนปีเกดิ     เพศ       

            พ่ี, น้อง ที่ 2 ช่ือ     นามสกุล      

                   วันเดือนปีเกดิ     เพศ       

                   พ่ี, น้อง ที่ 3 ช่ือ     นามสกุล      

                   วันเดือนปีเกดิ     เพศ       

3.) ขอ้มลูของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัอาชพี, หรอืถา้กาํลงัศกึษาอยู ่ใหล้งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลง

รายละเอยีดอืน่ๆ ลงในชอ่งวา่ง 

3.1) ช่ือบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 



 

3.3) งานปจัจุบันทําอาชีพ โปรดระบุตําแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกําลังศึกษาอยู่  

_________________________________ 

       4.)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันทีอ่อกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวซี่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวซี่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวซี่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวซี่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

_____________________________ 

5.) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  

 

              ออกคา่ใช้จา่ยเอง                        

 

              มีผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้    ระบุช่ือ    ความสัมพันธ์    

 



 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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