
 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 สนามบินสุวรรณภูมิ • เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) • อวิาโล่              (-/-/เยน็) 

06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 142 
 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (FINLAND) เพื่อเปล่ียนเคร่ือง (กระเป๋าเช็คทรูไปยงั

สนามบินอิวาโล่) 
16.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล่ (IVALO) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 605 
18.20 น. เดินทางถึงเมืองอิวาโล่ (IVALO) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 

6 ช.ม.) จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พกัท่ี IVALO HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ทศันวิสัยโดยรอบโรงแรมท่ีค่อนขา้งปลอดโปร่งไร้มลพิษ 
ช่วยใหมี้โอกาสมองเห็นความสวยงามของแสงเหนือได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในวนันั้นๆ 

วนัที ่2  อวิาโล่ • เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) • KING CRAB SAFARI • โรงแรมหิมะ          (เช้า/เมนูปูยกัษ์/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือ
สุดของนอร์เวย ์ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. หรือรู้จกักนัในนามของ
นครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสันสไตล์นอร์วีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัวๆ 
นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นเมืองสุดทา้ยของเส้นทางเรือส าราญเหนือสุดของนอร์เวย ์HURTIGRUTEN 

Activities  น าท่านสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่กบักิจกรรมท่ีโด่งดงัท่ีสุดของเคิร์กเคเนส จบัปูยกัษ์ (KING CRAB SAFARI) 
กิจกรรมท่ีถือก าเนิดข้ึนในปี 1996 เรือ RIVERBOAT น าท่านสู่ BORIS GLEB สัญลกัษณ์ท่ีใช้เป็นเขตพรมแดนของ



 

 

นอร์เวย-์รัสเซีย ท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวการใชชี้วิตของคนทั้งสองประเทศท่ีต่างการปกครอง เจา้หนา้ท่ีจะโชวว์ิธีการ
จบัปูยกัษ ์ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัปูยกัษแ์ละปรุงอาหารม้ือพิเศษใหท้่านไดล้ิ้มรสเน้ือปูยกัษแ์บบสดๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! เมนูปูยกัษ์ ลิม้รสอาหารปรุงพเิศษจากเน้ือปูยกัษ์แบบสดๆ 
น าท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) เป็นโรงแรมท่ีสร้างจากน ้ าแข็งและหิมะทั้งหลงั ยกเวน้ห้องอาหารและท่ี
พกัส ารองส าหรับผูท่ี้ทนหนาวไม่ไหว ซ่ึงเปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน ธันวาคม –  เมษายน ซ่ึง
หลังจากนั้นโรงแรมจะเร่ิมละลายและต้องสร้างใหม่ ในช่วงหน้าร้อนโรงแรมแถบน้ีจะมีบริการห้องพกัแบบ
กระท่อมกระจกเป็นหลงัๆ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
พกัท่ี THON HOTEL KIRKENES 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ทศันวิสัยโดยรอบโรงแรมท่ีค่อนขา้งปลอดโปร่ง
ไร้มลพิษ ช่วยใหมี้โอกาสมองเห็นความสวยงามของแสงเหนือได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในวนันั้นๆ 
 

วนัที ่3 เคิร์กเคเนส • อนิาริ (ฟินแลนด์) • พพิธิภัณฑ์ซีดาร์ • ซาลเิซก้า • ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม • ฟาร์มกวางเรนเดียร์ •
ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING                       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินาริ (INARI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศฟินแลนดท่ี์
มีประชากรนอ้ยท่ีสุด เป็นแหล่งรายไดห้ลกัของบริษทั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการบริการ
และการทดสอบสภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเยน็ และยงัเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมของชาวซามี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์ซีดาร์ (SIIDA MUSEUM) พิพิธภณัฑ์ของชาวแลปท่ีจดัแสดงเป็นนิทรรศการบอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมือง ท่านจะไดส้ัมผสัวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์เก่าแก่ท่ีเคยโยกยา้ยถ่ินฐานไปมา
ในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย ์ฟินแลนด ์รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเล้ียงกวางเรนเดียร์ไวใ้ชง้าน ซ่ึงท่านสามารถหาซ้ือ
สินคา้ท่ีระลึกผลิตภณัฑจ์ากกวางเรนเดียร์เป็นของฝาก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิเซก้า (SAARISELKA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อยู่ทางตอนเหนือของ
ฟินแลนด์มีช่ือเสียงอยา่งมาก ทางดา้นท่ีพกั รีสอร์ทและเป็นพื้นท่ีทางตอนเหนือของแลปแลนด์ท่ีมีโอกาสเห็นแสง
เหนือไดม้ากท่ีสุด 

Activities  น าท่านเดินทางสู่ ฮสัก้ีซาฟารีฟาร์ม (HUSKY SAFARI) พร้อมสัมผสักบัความน่ารักและแสนรู้ของสุนขัพนัธ์ุไซบีเรียน
ฮสัก้ี ซ่ึงเป็นสุนขัท่ีแขง็แรง คล่องแคล่ว เตม็ไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีหนาวเยน็อย่างรุนแรงของไซบีเรีย ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์การนั่งรถลากเล่ือนโดยสุนขัไซบีเรียนฮสัก้ี 
พร้อมจิบชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 



 

 

Activities  น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (HUNTING REINDEER SAFARI) ใหท้า่นไดส้ัมผสักบัความน่ารักของกวางเรน
เดียร์ซ่ึงเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีขนาดใหญ่ โดยตวัผูมี้ขนาดใหญ่ ขนาดโตเตม็ท่ีมีน ้าหนกักวา่ 300 กิโลกรัม และ
สูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามล าตวัยามปกติจะมีสีน ้าตาล แต่เม่ือเขา้สู่ฤดูหนาว ขนจะเปล่ียนไปเป็นสีอ่อนข้ึน 
หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเล้ียงไวเ้พื่อใชง้านส าหรับรถลากเล่ือน อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปกบักวางเรนเดียร์แห่ง
แลปแลนดอ์ยา่งใกลชิ้ด  
สัมผสัประสบการณ์นัง่รถลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์ ออกตามล่าหาแสงเหนือ (AURORA HUNTING BY REINDEER) 
โดยจะน าท่านสู่ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นท่ีท่ีสามารถเห็นแสงเหนือไดอ้ยา่งชดัเจน นบัเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่องเท่ียว
และกิจกรรมท่ีไม่น่าพลาด หากมีโอกาสไดม้าเยอืนช่วงฤดูกาลท่ีเห็นแสงเหนือไดง่้ายท่ีสุด 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NORTHERN LIGHT VILLAGE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
โรงแรมสไตล ์CABIN หลงัคากระจก สร้างดว้ยกระจกน าความร้อนแบบพิเศษ ซ่ึงจะท าใหร้ะดบัอุณหภูมิภายในห้อง
อบอุ่นตลอด พร้อมหอ้งน ้าส่วนตวั และหอ้งอาบน ้าแบบฝักบวัภายในห้องพกัเป็นการเปิดประสบการณ์การเฝ้ามอง
แสงเหนือในรูปแบบใหม่ท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจไม่มีวนัลืม 

วนัที ่4  ซาลเิซก้า • โรวาเนียม ิ• หมู่บ้านซานตาคลอส • ชมเมือง             (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ท่ีออกหากินในเวลากลางวนั 
ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผืนน ้ าท่ีจบัตวัเป็นน ้ าแข็ง นบัเป็น
ทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงามมาก ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียงช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนดน้ี์เท่านั้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก น าท่าน
ถ่ายรูปกบั เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของ
บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยูท่ี่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือ
สุดท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยูแ่ถบน้ี มีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยข้ึ์นเลยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตยไ์ม่ตก
เลยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE) หรือท่ีท าการของ
ซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุด
คริสต์มาสสีแดงท่ีคอยต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกท่านด้วยสีหน้าท่ียิ้มแยม้ น าท่านแวะชม ท่ีท าการไปรษณีย์
ซานตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ท่านสามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อเขียน
อวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงัประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณียน้ี์



 

 

อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสท่ีประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอนัสวยงามตาม
อธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก ภายในหมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี 

น าท่านชมเมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยูบ่นเส้นอาร์คติคและไดช่ื้อ
ว่าเป็น “The Official Hometown of Santa Claus” แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจ า เมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI 

CHURCH) จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
พกัท่ี SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่5  โรวาเนียม ิ• SNOW MOBILE • อทุยานสัตว์ป่ารานัว • เคม ิ                  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
Activities  น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัข่ีสโนวโ์มบิล (SNOWMOBILE) พาหนะท่ีคล่องตวัท่ีสุด

ในการเดินทางบนหิมะหรือน ้ าแข็ง โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขบัข่ีท่ีถูกตอ้ง สนุกสนานและปลอดภยั จาก
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี มีการจดัเตรียมเคร่ืองกนั
หนาวใหท้่านอยา่งครบถว้นตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานสัตว์ป่ารานัว (RANUA WILDLIFE PARK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ชมสวน
กลางแจง้ท่ีกวา้งขวางท่ีรวบรวมสัตวข์ั้วโลกเหนือประมาณ 50 สายพนัธ์ุกวา่ 200 ตวั ชมสายพนัธ์ุสัตวท่ี์น่าหลงใหล 
เช่น หมีขั้วโลก วูล์ฟเวอรีน และนกฮูกสีเทา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ริมอ่าวน ้ าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติก 
(Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความส าคญัของแลปแลนด์ 
เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตดัน ้ าแข็งและมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆ ปี นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ
เหมืองแร่โครเม่ียมแห่งเดียวในทวปียโุรปอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
พกัท่ี SCANDIC KEMI HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่6  เคม ิ• SAMPO ICEBREAKER • สนามบินเคม ิ• เฮลซิงก ิ                            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

Activities  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือตดัน ้ าแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในโลก หลงัจากปลดประจ าการ
แลว้ มีการน ามาให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัความหฤหรรษก์บัประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน ้ าแข็งท่ีบดทลาย
มากวา่ 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตดัน ้ าแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์ ซ่ึงใชล่้องในอ่าวบอทเนีย มีน ้ าหนกัถึง 



 

 

3,500 ตนั สร้างข้ึนในปี 1961 การล่องเรือแซมโป้ จะให้ความรู้สึกท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีน่าจดจ าของ
ธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะท่ีเรือขนาดใหญ่แบ่งน ้ าแข็งออกเป็นสองฝ่ัง พร้อมกบัช่ืนชมความงามของทุ่งน ้ าแขง็
ขนาดใหญ่ ประกอบกบัทอ้งฟ้า ดวงอาทิตยท่ี์สะทอ้นกระทบปุยหิมะท่ีปกคลุมเป็นสีขาวบริสุทธ์ิ เรือตดัน ้าแข็งน้ีจะ
เจาะน ้าแขง็ท่ีหนากวา่ 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน ้าท่ีหนาวจบัขั้วหวัใจใหน้กัท่องเท่ียวลองทา้ทายลงไปนอนลอยคอ
ในน ้ าแข็งแบบเยน็สุดขั้ว สัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจกบัการลอยตวัในทะเลน ้ าแข็ง ดว้ย
ชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)  

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเคมิ เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์

15.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 514 
 

** ส าหรับพเีรียด 13-21 ก.พ. 63  ขาไปกรุงเฮลซิงกเิทีย่วบินจะเปลีย่นไฟล์ทเป็น AY 631 
โดยจะออกจากเคมิเวลา 20.55 น. บินถึงเฮลซิงกเิวลา 22.25 น.** 

** พเีรียดทีไ่ฟล์ทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมท่องเที่ยวจะยงัเทีย่วครบคงเดิม  
ทางทวัร์จะสลบัโปรแกรมท่องเทีย่วตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟล์ทบินเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

 

*** น ำ้หนักกระเป๋ำสำยกำรบินภำยใน 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กก. โดยท่ำนต้องค ำนวณน ำ้หนักกระเป๋ำส ำหรับกำรเดินทำง 

หำกเกนิทำงสำยกำรบินจะมีกำรเรียกเกบ็ค่ำน ำ้หนักเพิม่เติม *** 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนดเ์จา้ของนาม “ธิดาแห่งทะเล
บอลติก” นครลูกคร่ึงท่ีมีประชากรกวา่ส่ีแสนคนท่ีน่ีมีทั้งชาวฟินน์ และสวีดิช เน่ืองจากฟินแลนด์เคยอยูใ่นอารักขา
ของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมยัพระเจา้ชาร์ของรัสเซีย ไดท้รงขยายอ านาจเขา้มาในฟินแลนด์ และไดย้า้ยเมือง
หลวงมาตั้งอยูท่ี่เฮลซิงกินบัแต่นั้นมา หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SOKOS HOTEL FLAMINGO 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วนัที ่7  เฮลซิงก ิ• ปอร์วู • ย่านเมืองเก่า • เฮลซิงก ิ• อสิระช้อปป้ิง            (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์ว ู(PORVOO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 น.) เมืองเล็กท่ีเตม็ไปดว้ยความสุข ความงาม
ล ้ าค่าของบรรยากาศเมืองเก่าท่ีได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือของฟินแลนด์ 
ทศันียภาพของป่าไมเ้ขียวขจีท่ีชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นท่ีป่า และอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียวเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของโลกเมืองปอร์โวสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1346 ใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการคา้เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 13 

 



 

 

น าท่าน ชมเมืองบริเวณเขตเมืองเก่า (THE OLD TOWN) ซ่ึงยงัมีกล่ินอายของชุมชนแบบพื้นบา้น บา้นไมห้ลากสี
สวยงามท่ีปลูกเรียงรายริมแม่น ้าเป็นเสน่ห์อีกอยา่งหน่ึงท่ีน่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคลา้ยบา้นตุก๊ตา ชาว
ฟินน์มกัจะแวะเยีย่มชมบา้นของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนส าคญัผูแ้ต่งเพลงชาติฟินแลนด ์แวะ
ชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (PORVOON TUOMIOKIRKKO) เป็นลูเทอรันท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ชาวเมืองเช่ือกันว่าแม่พระท่ีน่ี
ศกัด์ิสิทธ์ินกั ขออะไรก็จะไดอ้ย่างนั้น โดยเฉพาะเร่ืองความรักถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นยา่นช้อปป้ิงท่ีมีทั้ง
ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ๆ ร้านขนมพื้นบา้นตน้ต ารับของเมืองน้ีอบอุ่นใจไปดว้ยรอยยิ้มของ
ชาวเมืองท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวอยา่งน่าประทบัใจ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เฮลซิงกิ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั ห้างสรรพสินคา้ฟอร่ัม (FORUM 

SHOPPING CENTER) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเฮลซิงกิ ซ่ึงมีร้านคา้กวา่ 120 ร้าน ใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือของฝาก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SOKOS HOTEL FLAMINGO 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่8 เฮลซิงก ิ• ROCK CHURCH • สนามบินเฮลซิงกิ             (เช้า/กลางวนั/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครเฮลซิงกิ (HELSINKI) จากนั้นพาชมจตุัรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) เป็นท่ีตั้งของ
อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน ถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI 

CATHEDRAL) ซ่ึงในอดีตเรียกวา่โบสถ์นิโคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธ์ิสวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยูจ่นเรียกว่า
เป็นจุดแลนดม์าร์กของเฮลซิงกิก็วา่ไดซ่ึ้งจะมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนัอยา่งเป็นจ านวนมาก 
น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKI CHURCH) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ 
ส าหรับมหาวิหารแห่งน้ีถือวา่เป็นเคร่ืองแสดงถึงความสัมพนัธ์ของฟินแลนด์กบัรัสเซีย ท่ีเคยปกครองฟินแลนด์อยู่
ถึง 108 ปี  
จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (TEMPPELIAUKIO CHURCH) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "โบสถ์หิน" (ROCK 

CHURCH) โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันท่ีสร้างอยูภ่ายใน
หินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทนัสมยั และมีความเช่ือวา่หากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเร่ืองเก่ียวกบัความรัก
ในโบสถ์น้ีก็จะสมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐานทุกประการ จึงท าให้มีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานท่ีน่ี 
เพราะวา่กนัวา่คู่รักท่ีมาจดัพิธีแต่งงานท่ีโบสถแ์ห่งน้ีจะครองรักกนัยนืยาว 

 
 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX REFUND) 
16.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 141 บินตรงจากเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์สู่กรุงเทพฯ 

วนัที ่9  กรุงเทพฯ  

07.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 
และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

  



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

 มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 9 วนั 7 คืน  
ฟินแลนด์ นอร์เวย์ โดยสายการบนิฟินน์แอร์ (AY) 

เร่ิมเดินทาง  กลบัจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุ 2-11 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

5 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62 

AY142/AY141 
AY605/AY514 

135,900 134,900 133,900 21,000 

13 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63 135,900 134,900 133,900 21,000 

18 มี.ค. 63 26 มี.ค. 63 135,900 134,900 133,900 21,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 
ช้ันธุรกจิ AY (BKK-HEL/HEL-BKK) เพิม่เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกบัทางเจ้าหน้าทีค่่ะ ** 100,000 – 150,000 
ในกรณลีูกค้ามีตั๋วแล้ว AY (BKK-HEL/HEL-BKK) หักออก 18,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class) ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-HEL/HEL-BKK) และตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 

ชั้นประหยดั (Economy Class) (HEL-IVL/KEM-HEL) สายการบินฟินน์แอร์ Finnair (AY)  
 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋าการสะสมไมล์หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสาย
บินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 



 

 

 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศพัท-์โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซกัรีด ท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 9 วนั 27 ยโูร/ท่าน 

 

 

 

  



 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

การจองทวัร์ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 50,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนัมิฉะนั้น ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

 กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววซ่ีา ในกรณี
ท่ีท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

 หลงัการจองทวัร์ 20 วนั กรุณาแนบสแกน COPPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลบัมา 
เพื่อกรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 

 กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

 กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 



 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่
มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งช าระส่วนต่างของหอ้งพกัเด่ียวดว้ยตวัท่านเอง 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 



 

 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนัถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงและรำยกำรทวัร์อย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ 
อย่ำงถ่องแท้ แล้วจึงมดัจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง** 

  



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาฟินแลนด์ 
 

เอกสารประกอบการย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ประกอบด้วย 
 
1. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาดกวา้ง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตรพื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ให้
ชดัเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  หา้มสวมแวน่หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
2. หนังสือเดินทาง (ตอ้งมีอายกุารใชง้านเดินทางไปและกลบัเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั  
   และมีหนา้วา่ง 2 หนา้ส าหรับวซ่ีาสต๊ิกเกอร์) 
   2.1 หนงัสือเดินทางเล่มก่อนหนา้เล่มปัจจุบนั 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น  
4.ส าเนาการเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถา้มี) 
5.ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาใบส าคญัหยา่ **เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการกรอกแบบฟอร์มขอวซ่ีา** 
6. จดหมายรับรองการท างาน  

          6.1 ส าหรับเจ้าของกจิการ (อายเุอกสารไมเ่กิน 3 เดือน) 
กรณีท่ีผูย้ืน่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ใหค้ดัหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั หรือจดทะเบียนการคา้จากกระทรวงพาณิชย ์ 

           6.2 ส าหรับพนักงานบริษัท (อายเุอกสารไม่เกิน 1 เดือน) 
หนงัสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (ตวัจริง) ระบุ ช่ือ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง วนัเร่ิมท างาน วนัท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหล้า (ใหใ้ช ้”TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

         6.3 ส าหรับนักเรียนและนักศึกษา (อายเุอกสารไม่เกิน 1 เดือน) 
                  ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา เท่านั้น พร้อมบตัรนกัเรียน หรือ บตัรนกัศึกษาดว้ย 
                   เอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ      

7. หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
    7.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
    7.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผู้สมคัรต้องขอกับธนาคาร ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถกูต้องตรงตาม
กับพาสปอร์ต และต้องขอกับธนาคารไม่เกิน 15 วันจากวนัท่ีย่ืนวซ่ีา 
หมายเหตุ : ผูส้มคัรควรเลือกบญัชีท่ีมีเงินฝากไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท** 
 
 
 



 

 

***  กรณีท่ีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารของผูส้นบัสนุนดงัน้ี  

            - หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน 

             - สเตทเมน้บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน เป็นภาษาองักฤษ 

             - จดหมายภาษาองักฤษพร้อมลงช่ือและลายเซ็น ท่ีระบุเน้ือหาวา่รับรองค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดินทาง 

             - เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเกิด 

 

** ในกรณีท่ี เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ถา้ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมท่ีออกจากอ าเภอ พร้อม

แปล ภาษาองักฤษ หรือ ถา้เดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวซ่ีาอยูแ่ลว้สามารถท่ีจะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดา

หรือมารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วซ่ีา Schengen ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่ไปพร้อม

กนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได*้**  

เวลาการอนุมติัผลวซ่ีาประมาณ 15วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนด

ข้ึนอยูก่บัสถานทูต   ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้
 

         

 
 

 

 

 
 

  

**** การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆ ทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีvisa 

ไม่ผา่นทุกกรณี **** 

 

 

*** หมายเหตุ ***     -   ค่าแปลเอกสารทกุอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์  

 



 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศฟินแลนด์ 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 
 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 

3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

             



 

 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 

           มี     วนัท่ีออกวซ่ีา และวนัท่ีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  

                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   
 

 
 

 


