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Code: IE04-FIN-FINLAND-86AY-ARP-139-PE0221 

 

8 วนั 6 คนื ฟินแลนด ์นอรท์ไลท ์ไอซเ์บรกเกอร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมช ัน่พเิศษ (บนิตรง) โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์

เร ิม่ตน้ 139,900 บาท  

(ไมร่วมวซีา่เชงเกน้ แตร่วมทปิตา่งๆแลว้) 

เฮลซงิก ิ– เคม ิ– เรอืตดัน า้แข็งไอซเ์บรกเกอร ์– ปราสาทหมิะ – โรวาเนยีม ิ– หมูบ่า้นซานตาคลอส 

ขบัสโนวโ์มบลิ – ไอซฟิ์ชชิง่ – ซาลเิซกา้ – ฟารม์ไซบเีรยีนฮสักี ้พรอ้มน ัง่รถลากเลือ่น  

ฟารม์กวางเรนเดยีรพ์รอ้มน ัง่รถลากเลือ่น พเิศษ น ัง่รถตามลา่หาแสงเหนอื (ออโรรา่ ฮนัต ิง้) – อวิาโล  

 

ราคาทวัร ์139,900 บาท: 9-16 เมษายน 2563 / 12 – 19 เมษายน 2563 

 

 

 

 

Northernlight Glass Igloo Hotel 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร – เฮลซงิก ิ

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ G ประตทูางเขา้ที ่4 

 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินน ์แอร ์(AY) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY 142 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.15 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารอสุเปนสกี ้(Uspenski Church) เป็นมหาวหิารของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อด

อกซ ์สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบกอ่สรา้งโดย Aleksei Gornostajev ส าหรับมหา

วหิารแห่งนี้ถอืว่าเป็นเครือ่งแสดงถงึความสัมพันธข์องฟินแลนดก์ับรัสเซยี ทีเ่คยปกครองฟินแลนด์อยู่ถงึ 

108 ปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Seaside Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เฮงซงิก ิ– เคม ิ– ปราสาทหมิะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิก ิ

10.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเฮลซงิก ิสู ่สนามบนิเคม ิโดยเทีย่วบนิ AY632 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 

12.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคม ิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเขา้ชมปราสาทหมิะ (Snow Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้จากหมิะและน ้าแข็งบนพืน้ทีร่วม

กว่า 20,000 ตารางเมตร ภายในประกอบดว้ยหอ้งสวยงามมากมาย อาทเิชน่ สโนวเ์รสเตอรอง (Snow 

Restaurant) ซึง่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆท าขึน้จากน ้าแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเกา้อี ้/ สโนว์โฮเทล (Snow 

Hotel) หอ้งพักสขีาวโพลน ซึง่เตยีงท าขึน้จากน ้าแข็ง และตามผนังมกีารแกะสลักลายน ้าแข็งไวอ้ยา่งลงตัว 

/ สโนวแ์ชปเพล (Snow Chapel) หรอืโบสถน์ ้าแข็ง ซึง่มไีวร้องรับคู่บา่วสาวทีต่อ้งการจัดงานแต่งงานใน

ดนิแดนหมิะ / และหอ้งอืน่ๆอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชม อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตาม

อธัยาศัย (หากปราสาทหมิะ ไมเ่ปิดใหบ้รกิาร น าทา่นเขา้ชม Snow Experience 365 แทน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Kemi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม  เคม ิ– ลอ่งเรอืตดัน า้แข็งซมัโป (Sampo Icebreaker) –โรวาเนยีม ิ(พกัคา้ง 2 คนื) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชม เมอืงเคม ิ(Kemi) เมอืงท่องเทีย่วทีต่ัง้อยูร่มิอา่วน ้าลกึบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บรเิวณทาง

ตอนเหนือของทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) มปีระชากรอาศัยอยูเ่พยีง 22,000 คน แต่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ี
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ชือ่เสยีงทีม่คีวามส าคัญของแลปแลนด ์เนื่องจากเป็นทีป่ระจ าการของเรอืตัดน ้าแข็ง และมกีารจัดเทศกาล

ปราสาทในทกุๆปี นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของเหมอืงแรโ่ครเมีย่มแหง่เดยีวในทวปียโุรปอกีดว้ย น าทา่นเขา้ชม

พพิธิภณัฑอ์ญัมณี (Gemstone Museum) ซึง่จัดเก็บอัญมณีเพชรพลอย มากกว่า 3,000 ชิน้ โดยอัญมณีที่

มชี ือ่เสยีงของพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้คอื มงกฎุกษัตรยิแ์ห่งฟินแลนด ์น าท่านชมความงดงามของอัญมณีล ้าค่า ที่

จัดแสดงและเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมความงามทางวัฒนธรรมและความประณีตของช่างฝีมอืสมัยก่อน 

(หากพพิธิภัณฑปิ์ดท าการ จะคนืเงนิค่าเขา้ชมใหลู้กคา้ทุกท่าน) จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับโบสถแ์ห่งเคม ิ

(Kemi Church) ซึง่เป็นโบสถ์ ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ ที่ถูกสรา้งและ ออกแบบตาม

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิโดยสถาปนกิชือ่ ดังชาวฟินแลนดน์าม Josef Stenback ไดเ้วลาน าท่านรับประทาน

อาหารกลางวันกอ่นน าทา่นเชค็อนิขึน้เรอืตัดน ้าแข็ง (Ice Breaker) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่าน ล่องเรอืตัดน ้าแข็ง (Ice Breaker) ล่องบนน ้าทะเลซึง่เย็นยะเยอืกจนกลายเป็นน ้าแข็ง สัมผัส

ประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชวีติทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจกบัการลอยตัวในทะเลน ้าแข็ง ดว้ยชดุความรอ้นพเิศษ (Warm 

Impermeable Survival Suits) ซึง่ปกป้องรา่งกายทา่นจากความเย็นอนัหนาวยะเยอืกทีร่ะดับต ่ากวา่ลบยีส่บิ

องศาเซลเซยีส พรอ้มรับประกาศนยีบตัรการมาเยอืนทะเลน ้าแข็งกับทางเรอื ไดเ้วลาน าท่านมุง่หนา้สู ่เมอืง

โรวาเนียม ิ(Rovaniemi) (ระยะทาง 116 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

กับทัศนียภาพทุ่งหมิะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดที่านอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดยีร์ทีอ่อกหากนิใน

เวลากลางวัน ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นภูมปิระเทศอันแปลกตา หมิะ สลับกับทวิสน และผนืน ้าทีจั่บตัว

เป็นน ้าแข็ง นับเป็นทัศนยีภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึง่สามารถเห็นไดเ้พยีง ชว่งฤดูหนาวแห่งแลป

แลนดน์ีเ้ทา่นัน้ 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Lapland Hotel Sky Ounasvaara/ Sokos Vaakuna Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

(พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีส่ ี ่ โรวาเนยีม ิ– หมูบ่า้นซานตาคลอส – ฟารม์กวางเรนเดยีร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดนิแดนในฝันของนักท่องเทีย่วทั่วโลก น า

ท่านถ่ายรูปกับ เสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ (Arctic Circle) เสน้แบง่เขตแดนตามเสน้รุง้และเสน้แวงเพือ่ก าหนด

ขอบเขตของบรเิวณซกีโลกเหนือ โดยเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิจะอยูท่ี ่66 องศา 33 ลปิดา 44 ฟิลปิดาเหนือ 

เป็นตัวบง่บอกจดุเหนือสดุทีใ่นเวลา 1 ปี คนทีอ่ยูแ่ถบนี้ มโีอกาสไมพ่บกับพระอาทติยข์ึน้เลยอยา่งนอ้ย 24 

ชั่วโมง หรอืพระอาทติยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ 

(Santa Claus Office) หรอืทีท่ าการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสสีันสดใสมากมาย พรอ้มทัง้ให ้

ทา่นไดพ้บกบัลงุซานตาคลอสตัวโตในชดุครสิตม์าสสแีดงทีค่อยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นดว้ยสหีนา้ทีย่ ิม้

แยม้ น าท่านแวะชมทีท่ าการไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลอืก
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ซือ้ไปรษณียบัตรหลากหลายสสีันเพื่อเขยีนอวยพรครอบครัวและมติรสหาย พรอ้มทัง้ฝากซานตาคลอส

ส่งกลับมายังประเทศไทยได ้ณ ที่ท าการไปรษณีย์นี้ อสิระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้น

ซานตาคลอสทีป่ระดับประดาดว้ยธมีครสิตม์าสอนัสวยงามตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ 

ภายในหมูบ่า้นซานตาคลอสแหง่นี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์กวางเรนเดยีร ์(Reindeer Farm) หรอืฟารม์กวางคารบี ูพรอ้มสัมผัสประสบการณ์น่ัง

รถเลือ่นลากกวางเรนเดยีร ์ขา้มผ่านเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิ (การน่ังรถลากเลือ่นขึน้กับสภาพอากาศในวัน

นัน้ๆ) ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัความน่ารักของกวางเรนเดยีรซ์ ึง่เป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทีม่ขีนาดใหญ่ โดยตัวผูม้ี

ขนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มทีม่นี ้าหนักกว่า 300 กโิลกรัม และสงูประมาณ 214 เซนตเิมตร ขนตามล าตัวยาม

ปกตจิะมสีนี ้าตาล แต่เมือ่เขา้สู ่ฤดูหนาว ขนจะเปลีย่นไปเป็นสอีอ่นขึน้ หรอืสขีาว ชาวแลปแลนดน์ยิมเลีย้ง

ไวเ้พือ่ใชง้านส าหรับรถลากเลือ่น อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบักวางเรนเดยีรแ์หง่แลปแลนดอ์ยา่งใกลช้ดิ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Lapland Hotel Sky Ounasvaara/ Sokos Vaakuna Hotel ****หรอืเทยีบเทา่ 

(พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีห่า้ โรวาเนยีม ิ– ซาลสิเซกา้ – ขบัสโนวโ์มบลิ - ตามลา่แสงเหนอื (ออโรรา่ ฮนัต ิง้) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ซาลเิซกา้ (Saariselka) เมอืงทอ่งเทีย่วตัง้อยูท่างตอนเหนอืของฟินแลนดม์ชี ือ่เสยีง

อยา่งมาก ทางดา้นทีพ่ักและรสีอรท์ (ระยะทาง 260 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) และเป็น

พืน้ทีท่างตอนเหนอืของแลปแลนดท์ีม่โีอกาสเห็นแสงเหนอืไดม้ากทีส่ดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ทุ่งน ้าแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลนิเพลนิกับการขับสโนวโ์มบลิ (Snow Mobile) ใน

ดนิแดนแหง่ความสขุกลางหมิะ ตะลยุไปในทุง่น ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด 2 ชัว่โมง ใหท้่านไดข้ับสโนว์

โมบลิไปในดนิแดนแลปแลนด ์พรอ้มบรกิาร ชา, กาแฟ เพือ่คลายหนาว  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

 หลังอาหารค ่า ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น่ังรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะ

น าท่านสู่ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนือไดอ้ย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์

ทอ่งเทีย่ว และ กจิกรรมทีไ่มน่่าพลาด หากมโีอกาสไดม้าเยอืนชว่งฤดกูาลทีเ่ห็นแสงเหนอืไดง้า่ยทีส่ดุ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Northern Lights Village Glass Igloo Hotel / Wilderness Glass Igloo Hotel 

****หรอืเทยีบเทา่ 

 (มหีอ้งน า้สว่นตวั) ทางทวัรจ์ดัใหค้ณะเขา้พกัทีโ่รงแรม Glass Igoo 1 คนื 

โรงแรม Northern Lights Village Glass Igloo Hotel / Wilderness Glass Igloo Hotel ****หรอื

เทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก ฮสักีซ้าฟารฟีารม์ – น ัง่รถลากเลือ่น – ไอซฟิ์ชชิง่ – เฮลซงิก ิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นมุง่หนา้สู ่ฮสักีซ้าฟารฟีารม์ พรอ้มสมัผัสกบัความน่ารักและแสนรูข้องสนัุขพันธุไ์ซบเีรยีนฮัสกี ้ซ ึง่เป็น

สนัุขทีแ่ข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลัง เป็นคุณสมบัตทิีส่บืทอดจากบรรพบรุุษทีม่าจากสิง่แวดลอ้มที่

หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบเีรยี และจากการเพาะพันธุข์องชาวชุกช ี(Chukchi) ที่อาศัยอยู่ทางดา้น

ตะวันออกเฉียงเหนอืของทวปีเอเชยี สนัุขถกูน าเขา้มาในอลาสกา้ ระหวา่งชว่งตืน่ทองทีเ่มอืงนอมน ์(Nome) 

และแพรเ่ขา้สูส่หรัฐอเมรกิาและแคนาดาในฐานะสนัุขลากเลือ่น ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ การน่ังรถลาก

เลือ่นโดยสนัุขไซบเีรยีนฮสักี ้พรอ้มจบิชา กาแฟ เพือ่คลายหนาว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ตกปลาจากหลุมน ้าแข็ง (Snow Fishing) ใหท้่านไดล้องตกปลาในแถบอารค์ตดิ

โซน กับการลองขุดหลุมและวางเหยือ่ตกปลาดว้ยตัวเอง อสิระใหท้่านไดล้องท ากจิกรรมนี้อย่างเต็มที ่

บรกิารชา, กาแฟ เพือ่ผอ่นคลายความหนาวเย็น ทัง้นีท้างทัวรบ์รกิารชดุ Thermal ส าหรับลกูคา้ทกุทา่น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอวิาโล เพือ่เชค็อนิ  

19.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยเทีย่วบนิ AY606 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารวา่ง ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

20.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Royal Hotel/ Radisson Seaside Helsinki Hotel ****หรอื

เทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด เฮลซงิก ิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านชมเมอืง เฮลซงิก ิ(Helsinki) สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1550 โดยกษัตรยิก์สุตาฟ วาชา แห่งสวเีดน เมือ่

อดตีเฮลซงิกไิม่ใชเ่มอืงหลวงของฟินแลนด ์(เมอืงหลวงเกา่คอืตรูกู เมือ่ครัง้ตกเป็นเมอืงขึน้ของสวเีดน ปี 

ค.ศ. 1809 – ค.ศ. 1812) เฮลซงิกมิาเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดต์ัง้แต่ปี ค.ศ. 1812 ในสมัยทีต่กอยู่

ภายใตก้ารปกครองของรัสเซยี ท าใหเ้ฮลซงิกเิป็นเมืองที่มวีัฒนธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและ

ตะวันตก และเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อกีทัง้ท าเลทีต่ัง้ยังอยู่

ทา่มกลางหมูเ่กาะมากมายในทะเลบอลตกิ จนเฮลซงิกไิดรั้บฉายาว่าเป็น "ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ" และในปี 

ค.ศ. 2000 เฮลซงิกยิังไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปดว้ยค าขวัญ

ทีว่่า "Helsinki The high tech city where culture meets nature" น าท่านถ่ายรูปกับน ้าพุธดิาแห่งทะเล

บอลตกิ (Havis Amanda) ถอืว่าน ้าพุแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเฮลซงิก ิและเป็นทีม่าของฉายาธดิา

แหง่ทะเลบอลตกิ น ้าพแุหง่นีก้อ่ตัง้มาตัง้แตปี่ค.ศ. 1908 และไดรั้บการออกแบบโดย นายวลิเลยว์าเกน โดย

ไดท้ าการปั้นรูปปั้นสาวงาม ใหน้างเป็นตัวแทนของเฮลซงิก ิส่วนบอลตกิก็คือคาบสมุทรที่เมอืงนี้ตัง้อยู่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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น่ันเอง น าทา่นเทีย่วชม เซเนท สแควร ์(Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมอืงทีใ่ชจั้ดกจิกรรมใหญ่ๆ และ

เป็นศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตร์ของเฮลซงิก ิโดยใจกลางจตุรัสม ีอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ที ่

2 ประดษิฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรียซ์เิบลอิุส (Sibelius Monument) 

อนุสาวรยีแ์หง่นีต้ัง้อยูใ่น Sibelius Park ถกูสรา้งขึน้เพือ่สดดุใีหแ้กนั่กประพันธเ์พลงคลาสสกิชือ่ดังของโลก

ชาวฟินแลนดน์ามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดยี เพลงปลุกใจชาวฟินน์ใหลุ้ก

ขึน้มาเรยีกรอ้งเอกราชจากรัสเซยี  

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 บา่ย น าทา่นถา่ยรปูมหาวหิารเฮลซงิก ิ(Helsinki Cathedral) ซึง่ในอดตีเรยีกวา่โบสถน์โิคลัส เป็นมหาวหิารสขีาว

บรสิุทธิส์วยงาม ตัง้เด่นตระหง่านอยู่จนเรยีกว่าเป็นจุดแลนดม์ารก์ของเฮลซงิกกิ็ว่าไดซ้ ึง่จะมนัีกท่องเทีย่ว

นยิมมาถา่ยรปูกนัอยา่งเป็นจ านวนมาก จากนัน้น าท่านชมโบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ" (Temppeliaukio Church) 

หรอืทีรู่จ้ักกันในนาม "โบสถห์นิ" (Rock Church) หรอือกีชือ่หนึง่คอื "โบสถแ์ห่งความรัก" ถูกสรา้งขึน้เมือ่

วันที ่14 กมุภาพันธ ์2511 แลว้เสร็จวันที ่14 กมุภาพันธข์องปีถัดไป และมคีวามเชือ่ว่าหากใครก็ตามมาจุด

เทยีนอธษิฐานเรือ่งเกีย่วกบัความรักในโบสถน์ีก้็จะสมหวังในสิง่ทีอ่ธษิฐานทกุประการ จงึท าใหม้ผีูค้นจ านวน

มากเดนิทางมาจัดพธิแีต่งงานทีน่ี่ เพราะว่ากันว่าคู่รักทีม่าจัดพธิแีต่งงานทีโ่บสถแ์ห่งนี้จะครองรักกันยนืยาว 

น าทา่นสูห่า้งสรรพสนิคา้ฟอร่ัม (Forum Shopping Center) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของ

เมอืงเฮลซงิก ิซึง่มรีา้นคา้กวา่ 120 รา้น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก 

14.30 น. น าทา่นสูส่นามบนิเฮลซงิก ิเพือ่เชค็อนิและท าคนืภาษี (Tax Refund) 

17.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร (บนิตรง) โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY143 

 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเทพฯ 

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพมหานคร 

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

8 วนั 6 คนื ฟินแลนด ์นอรท์ไลท ์ไอซเ์บรกเกอร ์ 

ราคาทวัร ์139,900 บาท: 9-16 เมษายน 2563 / 12 – 19 เมษายน 2563  

(พกัโรงแรมกระจก Northern Light Glass igloo หรอื Wilderness Glass Igloo Hotel มหีอ้ง

อาบน า้ในตวั) 

 

อตัราคา่บรกิาร เมษายน 2563 

ราคาผูใ้หญ ่(พักหอ้งคู)่ ทา่นละ 139,900 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ  16,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น - เสรมิเตยีง)   135,900 
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ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

70,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK – HEL-KEM//IVL-HEL-BKK หักคา่ใชจ้า่ย 35,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่4 ธันวาคม 2563) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วฟินแลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(กระเป๋าเดนิทางนน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกันภัยไมค่รอบคลุมผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศฟินนแ์อร ์

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ (ตามทีร่ะบ)ุ 

  คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่(ตามทีร่ะบ)ุ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆแลว้ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท 

 พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1: ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน 
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งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่90 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-89 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 
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ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สถานทตูฟินแลนด)์ 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั๋วเครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกบัการยืน่ในสมยักอ่น ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสี

เทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกับบุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรือ

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)  

9. หลักฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานทูตและประเทศ) กรณีผู ้

เดนิทางเป็น 

- เจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10. หลักฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 
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- ส าเนาสมดุบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากว่า 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 1 เดอืน กอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

หมายเหตุ : หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่่อเนื่อง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 

(สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
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โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
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เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


