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สนุกกบัการ  “นั่งเล่ือน กวางเรนเดียร์ และเล่ือนลาก สุนัขฮัสกี”้ เปิดประสบการณ์อนัแปลกใหม่กบัการ
กจิกรรม“ เรือตัดน ้าแข็ง The Arctic Ice breaker” ขับ “สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ 

“นั่งเล่ือนลากจับปูยักษ์ King Crab” สัมผัส เซาว์น่า แบบต้นต าหรับชาวฟินแลนด์ พกัดีทานดี เหมือนเดิม 
 



 *** ออกล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถ่ินที่ช านาญเส้นทาง *** 
ก าหนดการเดินทาง  

16-24 ธ.ค.65 / 28 ธ.ค.65-05 ม.ค.66 / 29 ธ.ค.65-06 ม.ค.66 / 30 ธ.ค.65-07 ม.ค.66 

*** รับจ านวนจ ากดั เดินทางช่วงปีใหม่ที่นั่งเต็มเร็วมากค่ะ ***  

ห้องพัก GLASS IGLOO มีเคร่ืองปรับอุณหภูมิให้อบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 20-25 องศา เราจัด

ห้อง GLASS IGLOO ให้ลูกค้าทุกปี ลูกค้าทุกคนชอบมากๆ และมีตั๋วเรือตัดน ้าแข็งแน่นอน 100%  
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงก ิ- อวิาโล    
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G โดย

สายการบินฟินน์แอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารและสัมภาระ 
08.15 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ Finnair เท่ียวบินท่ี AY142 
15.35 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์จากนั้น น าท่านต่อเคร่ืองสู่ เมืองอิวาโล 
20.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองอิวาโล โดยสายการบินฟินน์แอร์ Finnair เท่ียวบินท่ี AY 609 
22.35 น. เดินทางถึง เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัที่:  CLUB SAARISELKA HOTEL / IVALO OY HOTEL                      หรือระดบัใกล้เคยีง (1)  
 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) อวิาโล - เคร์ิคเนส - นั่งรถลาก สโนว์โมบลิ - กจิกรรมจับปูยักษ์  
      KING CRAB SAFARI - บุฟเฟต์ปูยกัษ์ - โรงแรมหิมะ 
เชา้   บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

น าท่าน นั่งรถโค้ชข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่ เมืองเคิร์คเนส 
(Kirkenes) ตะลุยทุ่งหิมะอนัขาวโพลนตน้สนและตน้เบิร์ชท่ี
ปกคลุมไปด้วยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีท่ี
กลายเป็นน ้ าแข็ง ข้านพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวย ์ท่านจะ
ประทบัใจในความงดงามมิรู้ลืม เดินทางสู่สถานี King Crab 
Safari  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยกัษ ์
พร้อมซุป อยา่งเตม็อ่ิม 

 

 



บ่าย ให้ท่านปรับโหมดร่างกายเขา้สู่การตะลุยหิมะ บริษัทไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์กนัหนาว ถุงมือ ร่องเทา้ตะลุยหิมะไวใ้ห้กบั
ทุกท่าน โดยมีเจา้หน้าท่ี (ไกด์ทอ้งถ่ิน) คอยดูแลให้ค  าแนะน า 
น าท่านนั่งรถเล่ือน ท่ีลากโดยสโนวโ์มบิล เขา้สู่ ทอ้งทะเลแบ
เรนท์ ท่ีกลายเป็นน ้ าแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่ จุดจบัปูยกัษ์ Red 
King Crab หรือปูยกัษเ์ป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ
นอร์เวย ์แต่ละตวัจะมีน ้ าหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วน
ขา ท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1.8 เมตร เลยท่ีเดียว ไกด์ท้องถ่ินจะ
แสดงกรรมวิธีการจบัปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลอง
สัมผสัดว้ยตวัเอง จากนั้นจะน าปูท่ีจบัไดม้าปรุงเป็นอาหารใหทุ้กท่านไดท้านอย่างจุใจ(บุฟเฟตข์าปูยกัษ+์น ้ าจ้ิมซีฟู้ดจาก
เมืองไทย) จากนั้น น าท่านชม “โรงแรมหิมะ” (SNOW HOTEL) เป็นโรงแรมท่ีสร้างจากน ้ าแข็งและหิมะ ซ่ึงเปิดท าการ 
เม่ือปี 2006 ดา้นในถูกแต่งแต่งดว้ยปะติมากรรมน ้ าแข็งและหิมะท่ีท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัความสวยงาม พร้อมมี
เวลาให้ท่านเก็บภาพภายในโรงแรมน ้ าแข็ง และชมความงดงามของงานประติมากรรมท่ีสร้างขึ้นจากน ้ าแข็ง น าท่าน
เดินทางกลบัสู่ เมืองอิวาโล่(Ivalo) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัที่:  CLUB SAARISELKA HOTEL / IVALO OY HOTEL                      หรือระดบัใกล้เคยีง (1)  
 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) อวิาโล - พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ - ขับรถสโนว์โมบิล - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
(สุนัขลากเล่ือน) 

เชา้   บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
น าท่านชม “เมืองอิวาโล” (Ivalo) เป็นเมืองเล็กๆในเขตเทศบาลเมืองอินารีตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์ติก เซอร์เคิล และเป็น
เมืองรีสอร์ท ยอดนิยมของฟินแลนด์ท่ีนักท่องเท่ียวมาท่ีน่ีในฤดู
ห น าว  เพื่ อ เล่ น  ส โน ว์บ อ ร์ด  ขี่ เ ล่ื อ น สุ นั ข ฮัส ก้ี  ขับ รถ 
สโนวโ์มบิล หรือ เดินป่า พายเรือแคนูในแม่น ้ า ป่ันจกัรยานเสือ
ภูเขา หรือ ตกปลาในฤดูร้อน อิวาโลไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั
ระหวา่งสงครามแลปแลนด์ (1944-1945) โดยการถอยทพัเยอรมนั
ท่ีน าโดยนายพลโลธาร์ เรนดูลิก ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่
ภายหลงัสงคราม น าท่านชม“ทะเลสาบอินารี” แหล่งน ้ าจืดขนาด
ใหญ่ และท่ีอยู่อาศยัของชนพื้นเมืองชาวซามิ เขา้ชม “พิพิธภณัฑ ์
ชาวแลปป์” ชมสภาพจ าลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์  คน
ทอ้งถ่ินพื้นเมืองท่ีอาศยัอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด์ นอร์เวย ์และบางส่วนของ
สวีเดนมาเป็นเวลานาน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย หลงัอาหาร น าท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปล่ียนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย ชุดเทอร์มอล รองเทา้บู๊ต ผา้พนัคอ ถุงมือ และหมวก
กันน็อก  จากนั้ น ฟังค าแนะน าการขับขี่ เพื่ อความปลอดภัย 
ส นุ กส น าน กับ โป รแก รม ท่ี พิ เศ ษ สุ ด  “อ า ร์ก ติ ก  ส โน ว์
ซาฟารี” (Arctic Snow Safari) สัมผสักับประสบการณ์ใหม่  ด้วย
การขับ “สโนว์โมบิล” (Snowmobile) หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี 
โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลดัเลาะป่าน ้ าแข็ง ผ่านชมทศันียภาพของ
หิมะกวา้งไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์ท้องถ่ินขับน าทางและปิด
ทา้ยขบวน  (*** ขบัสโนวโ์มบิล คนัละสองท่าน หากตอ้งการขบั
คนเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ 6,500 บาท / มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวก
นิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไวบ้ริการทุกท่าน ***) จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสก้ี” (Husky 
Farm) ชมความน่ารักของสุนัขพนัธุ์ไซบีเรียน ฮัสก้ี ท่ีแสนเช่ือง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสก้ีเป็นสุนัขพนัธุ์
พื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ช้ในเขตหนาว จากนั้น ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์อนัแปลกใหม่กบัการทดลองซ่ิงรถเล่ือน
เทียมสุนขัก้ี ท่ีมีไวบ้ริการภายในฟาร์ม (เราใชแ้พค็เกจระยะทาง 08-10 กม. ใชเ้วลา ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่:  CLUB SAARISELKA HOTEL / IVALO OY HOTEL                      หรือระดับใกล้เคยีง (2) 

***  ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว (ก.ย.-เม.ย.)  *** 
 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) อวิาโร - คทิทิร่า - เลว ี- นั่งกระเช้าชมววิ - โรวาเนียม ิ 
กจิกรรมล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
น าท่านเดินทางสู่  “เมืองคิติร่า” (Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของฟินแลนด์ น าท่านโดยสารกระเช้า (Levi 2000 
Gondoli) ขึ้นสู่ยอดเขาเลวี่จุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของตวัเมือง มีเวลา
ให้ท่านได้สนุกสนานในบริเวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถ
เล่นสโนวส์เลดไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้น น าท่านเขา้สู่ หมู่บา้นเลวี่(Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารัก ในตวั

เมืองเต็มไปดว้ยร้านคา้, ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มท่ี  จากนั้น น า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโรวาเนียมิ” (Rovaniemi) เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองน้ีตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก 
เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอนัเส้นละติจูดท่ีใชแ้บ่งเขตขั้วโลกเหนือกบัเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนท่ี
สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนไดใ้นช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว ตวัเมืองมีแม่น ้ าเคมิ
ไหลผา่นสวยงามเป็นอยา่งยิง่  



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี: SANTA CLAUS HOTEL//ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA ROVANIEMI หรือระดบัใกล้เคียง(3) 

 
 
 
 
21.00 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีจะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึงแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ี
พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบ
ล่วงหนา้ไดโ้อกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม *** 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) โรวาเนียมิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (กวางลากเล่ือน)  
    หมู่บ้านซานตาคลอส - พกัห้องกระจก (Glass Igloo) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 ท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์ร่ีอุ่น ๆ ชาข้ึนช่ือของดินแดนแถบน้ี ก่อนน า

ท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตวข์ึ้นช่ือของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชง้านในเขตหนาว 
ชมความน่ารักของกวางแสนรู้ จากนั้น น าท่านได้นั่งรถเล่ือนท่ีลากโดย
กวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน เดินทางสู่ “หมู่บา้นซานตา คลอส”  (Santa 
Claus Village) ซ่ึงชาวฟินแลนด์ไดส้ร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู ้
ใจดี ให้ท่านไดถ้่ายรูปคู่กบัลุงซานตา้ และท่านจะไดมี้โอกาสส่งโปสการ์ด
ให้เพื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พร้อมถ่ายรูปกบัพาหนะของ
ซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บา้นท่ีเต็มไปด้วยจุด
ถ่ายภาพท่ีน่ารัก *** พร้อมรับประกาศนียบัตรท่ีระลึกในการเข้าเยี่ยม
บ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์คติก เซอร์เคิล *** อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกตามอธัยาศยั หรือเก็บภาความ
น่ารักของ หมู่บา้นซานตา้ ท่ีส าคญัอยา่ลืมส่งโปสการ์ด จากบา้นซานตา้ ถึงคนท่ีคุณรักหรือถึงตวัคุณเองเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในซานตา้ วิลเลจ 
บ่าย น าท่านเขา้ พกัโรงแรม GLASS IGLOO ซ่ึงทุกห้องท่ีพกั เป็นกระจก ท าให้

ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะไดเ้ห็น
ความสวยงามของล าแสง ออโรร่า Aurora ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ท่ี
เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้ น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น 
และท ากิจกรรมภายในโรงแรม อาทิ เซาว์น่า หรือ บาร์น ้าแข็ง หรือเล่น
กระดานล่ืน Snow sledge  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



พกัที่:  SANTA’S IGLOO ARCTIC CIRCLE                                                 หรือระดับใกล้เคยีง (4) 
*** ห้องพกัแบบกระจกทั้งหลงั Glass Igloo มีจ านวนจ ากดั และตอ้งจองพร้อมช าระเงินล่วงหนา้กว่า หกเดือนซ่ึงทางบริษทั  
ขอยืนยนัวนัมีห้องพกัแน่นอน 100% ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัและส ารองห้องพกั Glass Igloo ให้ลูกคา้มาตลอดทุกปี ทุกท่านประทบัใจกบัการเขา้พกัท่ี
โรงแรมน้ีท่ีสุด ภายในห้องพกัมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉล่ีย อยู่ประมาณ 20-25 องศา ท่านจะประทบัใจไปกบัความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ท่านสามารถใชบ้ริการเซาวน่์าและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  โรวาเนียมิ - เคม ิ- ล่องเรือตัดน ้าแข็ง (Ice breaker) ว่ายน ้าในทะเล
บอทเนยี - ภัตตาคารน า้แข็ง (Snow Experience 365)   อูลู่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าทุกท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเคมิ”(Kemi) เมืองทางทิศตะวนัตกของ
แลปแลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองท่าเรือ จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ น าท่านสัมผสั
ประสบการณ์อนั แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตดัน ้ าแข็ง” 
(Ice Breaker Sampo Cruise) เรือตัดน ้ าแข็งล าเดียวท่ีเปิดโอกาส  ให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ชมเรือจะล่องบนน ้ าแข็งท่ีปกปิดผิวทะเลหนานบัเมตร
ดว้ยน ้ าหนักกว่า 3,500 ตนั ดว้ยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The 
Ice ซ่ึงเป็นเรือตดัน ้ าแข็งท่ีใชใ้นฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือล า
น้ีจะท าให้น ้ าแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดู
หนาว เรือจอดคา้งบนน ้ าแขง็กลางทะเล มีเวลาให้ท่านไดล้งมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน ้ าแข็งบอลติกหรือทดลอง
สวมชุดชูชีพพิเศษท่ีท าขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตวัใน ทะเลน ้ าแข็ง ท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่าศูนยอ์งศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับ
ประกาศนียบตัรท่ีระลึกการมาเยอืนเรือตดัน ้าแขง็  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Snow Experience 365 
*** น าท่ านเข้าชมภายในภัตตาคารน ้ าแข็ง ซ่ึงเปิดบริการตลอดทั้ งปี  SnowExperience365 ภายในจะมี
ประติมากรรมน ้ าแขง็ท่ีน่าท่ึง ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัเคร่ืองด่ืมพร้อม
นั่งถ่ายรูป กบัโต๊ะอาหารน ้ าแข็งท่ีลอ้มรอบดว้ยรูปป้ันท่ีสวยงาม และ
แกว้ท่ีใช้เสิร์ฟเคร่ืองด่ืม จะท าจากน ้ าแข็งภายใตอุ้ณหภูมิลบห้าถึงลบ
สิบองศาเซลเซียสแมใ้นช่วงกลางฤดูร้อน” จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ 
“เมืองอูลู” (Oulu) ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ และทุ่งหิมะอนัขาว
โพลน ประดุจน ้าแขง็ มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่:  SCANDIC OULU CITY                                                                        หรือระดับใกล้เคยีง (5) 



วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) อูลู่ - เฮลซิงก ิ- ปอร์วู - โบสถ์หินเทมเปอเลยีวคโิอ - โบสถ์อุซเปนสกี ้   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
09.25 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finn Air) เท่ียวบินท่ี AY 434 
10.25 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองปอร์วู” (Porvoo) เป็นเมืองท่ีเก่าแก่เป็นอนัดบัสองของประเทศฟินแลนด์ มีเอกลกัษณ์อนัโดด
เด่นคือบา้นไมห้ลากสีสวยงามท่ีปลูกเรียงรายอยูริ่มแม่น ้ า เมืองท่ีเกิดขึ้นในช่วงยุคกลางของประเทศฟินแลนด์ เมืองเก่า
ปอร์วูสร้างขึ้นเม่ือปีค.ศ.1346 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ในศตวรรษท่ี  13 ซ่ึงขณะนั้นพื้นท่ี
บริเวณน้ียงัอยูใ่นการปกครองของประเทศสวีเดนอยู ่  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม “เมืองเก่าปอร์วู” มีบรรยากาศของเมืองเก่าท่ี

สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ทั้ งผืนป่าสี
เขียว บา้นไม ้บรรดาโกดงัสีแดงท่ีเรียงรายกนัอย่างงดงาม
ริมแม่น ้ าปอร์วู (Porvoo River) ถนนโรยกรวด อาคาร
เก่าแก่ และบรรดาร้านคา้ต่างๆ ท่ีลว้นแต่น่ารักและมีเสน่ห์ 
รวมถึงโบสถป์อร์วู (Porvoo Cathedral) โบสถนิ์กายลูเทอรันท่ีสร้างด้วยอิฐอนัโด่งดงัประจ าเมืองน้ี ซ่ึงโบสถน้ี์ถูกสร้าง
ขึ้ นในยุคกลางเช่นกัน โดยได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ฟินแลนดท่ี์สร้างขึ้นสมยัศตวรรษท่ี 15 และมีบางส่วนของโบสถท่ี์มี
อายุเก่าแก่มาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 13 น าทุกท่านเดินทางกลับ “กรุง
เฮลซิงกิ” (Helsinki) นครหลวงของประเทศฟินแลนด์    ซ่ึ งมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของ
สมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” เขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอ
เลียวคิโอ” (Temppeliaukio Church) ท่ีสร้างขึ้นโดย การขุดเจาะใน
ซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ 
โบสถหิ์นแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสอง
พี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงท่ีดี  ต่อจากนั้ น เยี่ยมชมวิหาร 
Uspensky ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่:  SCANDIC GRAND MARINA // SOKOS HOTEL PRESIDENTTI หรือระดับใกล้เคยีง (6) 
 
 
 
 
 
 



วนัที่แปดของการเดินทาง (8) เฮลซิงก ิ- อนุสาวรีย์ซิบิลอิุซ - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนดัริมทะเล 
     ช้อปป้ิง ย่าน ESPLANADI - สนามบินเฮลซิงก ิ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหาร น าท่านชม “อนุสาวรียซิ์เบลิอุซ” (Sibelius) คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะ
เวลล์ น าท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียง
นอกจากจะ เป็นตลาดย่านใจกลาง เมื องท่ี ข ายของท่ี ระลึกแ ก่
นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ 
ยงัเป็นท่ีตั้ งสถานท่ีส าคัญ อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลาง 
จากนั้ น  น าชม “จัตุ รัส รัฐสภา” (Senate Square) ซ่ึ งเป็น ท่ีตั้ งของ
อนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระทุกท่านช้อปป้ิงใน “ย่านถนนเอสปลานาดิ” (Esplanadi) ท่ีสอง

ข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วย
สินคา้ดีไซน์ช่ือดงั รวมถึงห้างสต๊อคมาน(Stockmann) อิสระใหท้่านได้
เลือกซ้ือ สินคา้แบรนดเ์นมและสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ 

16.35 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair) เท่ียวบินท่ี AY 434 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9)  สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ  

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

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีา ค่าทิปพนักงานขับรถ  
วนัเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปีพกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

16-24 ธ.ค.65 175,900 175,900 175,900 45,900 

28 ธ.ค.-05 ม.ค.66 175,900 175,900 175,900 45,900 

29 ธ.ค.65-06 ม.ค.66  175,900 175,900 175,900 45,900 

30 ธ.ค.65-07 ม.ค.66 188,900 188,900 188,900 45,900 

*** คุณลูกค้าต้องการท่ีนั่งบนเคร่ืองบินช้ันพรีเม่ียม หรือ ช้ันธุรกจิกรุณาติดต่อแผนกขาย *** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (และไฟลท์ภายในประเทศ) 
• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
• โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล

หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
• ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
• ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
• ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
• ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุ

เกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม  
• ค่าทิปพนกังานขบัรถและพนกังานบริกร ระหวา่งการท่องเท่ียวในยโุรป   
• ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
❖ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
❖ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
*** สายการบินฟินน์แอร์ จ ากัดกระเป๋าท่ีใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สูงไม่เกิน 158 

เซนติ เมตร) และกระเป๋าถือขึ้น เค ร่ือง 1 ชิ้น  น ้ าหนักไม่ เกิน  8 กิ โลกรัม (ขนาดไม่ เกิน  45 x 25 เซนติ เมตร) *** 
https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage 

 

https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage


 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport 

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน, ห้องพกัท่ีได้รับการยืนยนัมาจากทาง
ยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็น
ผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกดิขึน้ดังต่อไปนี ้
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่น

การพิจารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ



ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

       การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) (ค่าห้อง Glass Igloo และค่าเรือตดัน ้าแขง็ไม่สามารถรีฟัน
ได ้ค่าใช่จ่ายประมาณ 40,000)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา VISA ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวพร้อมสแกนนิว้มือ 
❑ หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
❑ รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่

ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง (สถานทูตไม่รับรูปท่ีปร๊ินจากคอมพิวเตอร์) 
❑ ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
❑ ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด   
❑ ส าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล / เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
❑ หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
o กรณีเจ้าของกิจการ/ค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้า ท่ีมีช่ือผู ้

เดินทาง หรือ ส าเนาใบเสียภาษี  (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
o  กรณีข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน  
o กรณีนักเรียนและนักศึกษา : หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นภาษาองักฤษ(ตัวจริง) จากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่

อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
o กรณีอาชีพอสิระ/ธุรกจิส่วนตัว  : หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ (ตัวจริง) โดยระบุประเภทกิจการ สถานท่ีตั้งกิจการ 

และรายได ้ 



*** จดหมายรับรองการท างาน/นกัเรียนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) *** 
❑ เอกสารทางการเงิน (สถานทูตจะรับพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรกและไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน) 
1.  หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ี

บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statements หรือส าเนาสมุดบญัชี
ฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้     

2.  หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริง)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) และกรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบั
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั  Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ  3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั  

*** ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ โดยการใช้หนังสือรับรองจาก
ธนาคาร)  *** 

กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี ใช้เอกสารเพิม่เติมดังนี้ 
❑ ส าเนาสูติบัตร  
❑ กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาหรือมารดาใช้เอกสารเพิม่เติมดังนี้ 
o เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
o เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 

มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
o เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 

บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
*** กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมดไป ในวันท่ีสแกนลายน้ิวมือด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต *** 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

************************** Finland – Ice Breaker 9 Days ************************** 



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