
 

 

รหัสทัวร BID1903246 
ทัวรฟนแลนด นอรเวย มหัศจรรย Scandinavia 9 วัน 7 คืน (AY) 
เมืองเคิรกเคเนส จับปยูักษ ชมโรงแรมหิมะ เมืองอินาริ พิพิธภัณฑซีดาร เมืองซาลิเซกา 
HUSKY SAFARI ฟารมกวางเรนเดียร ออกตามลาหาแสงเหนือ เมืองโรวาเนียม ิ        
หมูบานซานตาคลอส ขับข่ีสโนวโมบิล อุทยานสัตวป�ารานัว เมืองเคมิ ลองเรือตัดน้ําแข็ง      
กรุงเฮลซิงก ิมหาวิหารเฮลซิงกิ มหาวิหารอุสเปนสกี ้

 

  

   



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูม ิ• เฮลซิงกิ (ฟนแลนด) • อิวาโล             
ไ (-/-/เย็น) 
06.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ประตู 4 เคานเตอร G 

สายการบินฟนนแอร โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
09.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) โดยสายการบินฟนนแอร เท่ียวบินที่ AY 

142 
 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิ(HELSINKI) เมืองหลวงแหงฟนแลนด (FINLAND) เพ่ือ

เปลี่ยนเครื่อง (กระเป�าเช็คทรูไปยังสนามบินอิวาโล) 
16.40 น. ออกเดินทางสูเมืองอิวาโล (IVALO) โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินท่ี AY 

605 



 

 

18.20 น. เดินทางถึงเมืองอิวาโล (IVALO) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ช.ม. หลงัวันที่ 31 ต.ค. ทุก
ประเทศ) จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
พักที ่IVALO HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ทัศนวิสัยโดยรอบ
โรงแรมที่คอนขางปลอดโปรงไรมลพิษ ชวยใหมีโอกาสมองเห็นความสวยงามของ
แสงเหนือได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในวันน้ันๆ 
 

วันที ่2 อิวาโล • เคิรกเคเนส (นอรเวย) • KING CRAB SAFARI • โรงแรมหิมะ 
ไ (เชา/เมนูปูยกัษ/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเคิรกเคเนส (KIRKENES) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3.30 ชม.) ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของนอรเวย ไกลจากเสนอารกติก 
400 ก.ม. และหางจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. หรือรูจักกันในนามของนคร
หลวงแหงทะเลบาเรนซ บานหลากสีสันสไตลนอรวีเจียน เรียงรายชวนใหชางภาพ
กดชัดเตอรแบบรัวๆ นอกจากน้ีเมืองน้ียังเปนเมืองสุดทายของเสนทางเรือสําราญ
เหนือสุดของนอรเวย HURTIGRUTEN 

Activities  นําทานสัมผัสประสบการณแปลกใหมกบักิจกรรมที่โดงดังที่สุดของเคิรกเคเนส จบั
ปูยักษ (KING CRAB SAFARI) กิจกรรมที่ถือกําเนิดขึ้นในป 1996 เรือ 
RIVERBOAT นําทานสู BORIS GLEB สัญลักษณท่ีใชเปนเขตพรมแดนของ
นอรเวย-รัสเซีย ท่ีจะบอกเลาเรื่องราวการใชชีวิตของคนท้ังสองประเทศที่ตางการ
ปกครอง เจาหนาที่จะโชววิธีการจบัปูยกัษ ใหทานไดถายรูปกับปูยักษและปรุง
อาหารมื้อพิเศษใหทานไดลิ้มรสเน้ือปูยักษแบบสดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! เมนูปูยักษ ลิ้มรสอาหารปรุงพิเศษจากเน้ือปู

ยักษแบบสดๆ 
นําทานชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) เปนโรงแรมท่ีสรางจากน้ําแข็งและ
หิมะทั้งหลัง ยกเวนหองอาหารและที่พักสํารองสําหรับผูที่ทนหนาวไมไหว ซ่ึงเปด
ใหบริการในชวงฤดูหนาวระหวางเดือน ธันวาคม –  เมษายน ซึ่งหลังจากนั้น
โรงแรมจะเร่ิมละลายและตองสรางใหม ในชวงหนารอนโรงแรมแถบน้ีจะมีบริการ
หองพักแบบกระทอมกระจกเปนหลังๆ จากน้ันนําทานเขาสูทีพั่ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
พักที ่THON HOTEL KIRKENES 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ทัศนวิสัย
โดยรอบโรงแรมที่คอนขางปลอดโปรงไรมลพิษ ชวยใหมีโอกาสมองเห็นความ
สวยงามของแสงเหนือได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในวันน้ันๆ 
 

วันที ่3 เคิรกเคเนส • อินาริ (ฟนแลนด) • พิพิธภัณฑซีดาร • ซาลิเซกา • ฮัสกีซ้าฟารีฟารม 
• ฟารมกวางเรนเดียร •ปฏิบัติการลาแสงเหนือ AURORA HUNTING 

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอินาริ (INARI) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เมือง
ที่ใหญท่ีสุดของประเทศฟนแลนดท่ีมีประชากรนอยที่สุด เปนแหลงรายไดหลักของ
บริษัท ไดแก อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการบริการและการทดสอบ
สภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น และยังเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมของชาวซาม ี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑซีดาร (SIIDA MUSEUM) พิพิธภัณฑของชาวแลปที่จัด
แสดงเปนนิทรรศการบอกเลาเรื่องราวความเปนอยูของชาวพ้ืนเมือง ทานจะได
สัมผัสวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธเกาแกท่ีเคยโยกยายถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศ
สวีเดน นอรเวย ฟนแลนด รัสเซีย ชาวแลปป�นิยมเลี้ยงกวางเรนเดียรไวใชงาน ซึ่ง
ทานสามารถหาซื้อสินคาที่ระลึกผลิตภัณฑจากกวางเรนเดียรเปนของฝาก 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซาลิเซกา (SAARISELKA) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) อยูทางตอนเหนือของฟนแลนดมีช่ือเสียงอยางมาก ทางดานท่ีพัก 



 

 

รีสอรทและเปนพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของแลปแลนดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือไดมาก
ท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activities  นําทานเดินทางสู ฮัสกี้ซาฟารี
ฟารม (HUSKY SAFARI) 
พรอมสัมผัสกับความนารัก
และแสนรูของสุนัขพันธุไซบี
เรียนฮัสกี้ ซึ่งเปนสุนัขที่
แข็งแรง คลองแคลว เต็มไป
ดวยพลัง เปนคุณสมบัติที่สืบ
ทอดจากบรรพบุรุษที่มาจาก
ส่ิงแวดลอมท่ีหนาวเย็นอยาง
รุนแรงของไซบีเรีย ใหทานได
สัมผัสประสบการณการน่ังรถลากเล่ือนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พรอมจิบชา กาแฟ 
เพ่ือคลายหนาว จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activities  นําทานเดินทางสู ฟารมกวางเรนเดียร (HUNTING REINDEER SAFARI) ให

ทานไดสัมผสักับความนารักของกวางเรนเดียรซึ่งเปนสตัวเลีย้งลกูดวยนมที่มีขนาด
ใหญ โดยตัวผูมีขนาดใหญ ขนาดโตเต็มท่ีมีน้ําหนักกวา 300 กิโลกรมั และสูง
ประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีน้ําตาล แตเมื่อเขาสูฤดู
หนาว ขนจะเปลี่ยนไปเปนสีออนขึน้ หรือสีขาว ชาวแลปแลนดนิยมเลีย้งไวเพื่อใช
งานสําหรับรถลากเล่ือน อิสระใหทานไดถายรูปกบักวางเรนเดียรแหงแลปแลนด
อยางใกลชิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหทานไดสัมผัสประสบการณ ออกตามลาหาแสงเหนือ (AURORA HUNTING) โดยจะนําทาน
สูทุงกวาง เพ่ือหาพ้ืนท่ีที่สามารถเห็นแสงเหนือไดอยางชัดเจน นับเปนอีกหน่ึงประสบการณ
ทองเที่ยวและกิจกรรมท่ีไมนาพลาด หากมีโอกาสไดมาเยือนชวงฤดูกาลท่ีเห็นแสงเหนือไดงาย
ที่สุด 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก NORTHERN LIGHT VILLAGE หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน  

โรงแรมสไตล CABIN หลังคากระจก สรางดวยกระจกนําความรอนแบบพิเศษ ซึ่ง
จะทําใหระดับอุณหภูมิภายในหองอบอุนตลอด พรอมหองน้ําสวนตัว และหอง
อาบน้ําแบบฝกบัวภายในหองพักเปนการเปดประสบการณการเฝ�ามองแสงเหนือ
ในรูปแบบใหมที่ทานจะตองประทับใจไมมวีันลืม 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

วันที ่4 ซาลิเซกา • โรวาเนียมิ • หมูบานซานตาคลอส • ชมเมือง            
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโรวาเนียม ิ(ROVANIEMI) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชม.) ใหทานไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุงหิมะแหงแลปแลนด และหากโชคดีทาน
อาจไดพบเห็นฝูงกวางเรนเดียรท่ีออกหากินในเวลากลางวัน ตลอดเสนทางทานจะ
ไดเห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับกบัทิวสน และผืนน้ําที่จับตัวเปนน้ําแข็ง 
นับเปนทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นไดเพียงชวงฤดู
หนาวแหงแลปแลนดน้ีเทาน้ัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู หมูบานซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนใน
ฝนของนักทองเท่ียวท่ัวโลก นําทานถายรูปกับ เสนอารคติกเซอรเคิล (ARCTIC 
CIRCLE) เสนแบงเขตแดนตามเสนรุงและเสนแวงเพ่ือกําหนดขอบเขตของบริเวณ
ซีกโลกเหนือ โดยเสนอารกตกิเซอรเคิลจะอยูท่ี 66 องศา 33 ลปิดา 44 ฟลิปดา
เหนือ เปนตัวบงบอกจดุเหนือสุดท่ีในเวลา 1 ป คนที่อยูแถบน้ี มโีอกาสไมพบกับ



 

 

พระอาทิตยขึ้นเลยอยางนอย 24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตยไมตกเลยเปนเวลาอยาง
นอย 24 ช่ัวโมง นําทานแวะชม ซานตาคลอสออฟฟศ (SANTA CLAUS 
OFFICE) หรือท่ีทําการของซานตาคลอส ภายในตกแตงดวยสีสันสดใสมากมาย 
พรอมทั้งใหทานไดพบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุดคริสตมาสสีแดงท่ีคอยตอนรับ
นักทองเท่ียวทุกทานดวยสีหนาที่ยิ้มแยม นําทานแวะชม ที่ทําการไปรษณีย
ซานตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ทานสามารถเลือกซื้อ
ไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพ่ือเขียนอวยพรครอบครวัและมิตรสหาย พรอมท้ัง
ฝากซานตาคลอสสงกลับมายังประเทศไทยได ณ ที่ทําการไปรษณียน้ีอิสระใหทาน
เดินเลนถายรูปในบริเวณหมูบานซานตาคลอสที่ประดับประดาดวยธีมคริสตมาส
อันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลอืกซือ้ของฝาก ของท่ีระลึก ภายในหมูบาน
ซานตาคลอสแหงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานชมเมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) ดินแดนตอนเหนือของประเทศ
ฟนแลนด ต้ังอยูบนเสนอารคติคและไดช่ือวาเปน “The Official Hometown of 
Santa Claus” แวะถายรูปกบั
โบสถประจําเมืองโรวาเนียมี 
(ROVANIEMI CHURCH) 
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ 
หองอาหารโรงแรม 

พักที ่SCANDIC CITY 
ROVANIEMI HOTEL 4* หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 
วันที ่5  โรวาเนียม ิ• SNOW MOBILE • อุทยานสัตวป�ารานัว • เคม ิ        
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activities  นําทานสัมผัสกับประสบการณอันนาประทับใจในการขับข่ีสโนวโมบิล 

(SNOWMOBILE) พาหนะที่คลองตัวท่ีสุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ําแข็ง โดย



 

 

ทานจะไดรับคําแนะนําในการขับข่ีท่ีถูกตอง สนุกสนานและปลอดภัย จากเจาหนาที่
ผูเช่ียวชาญ และชํานาญเสนทางในการเดินทางทองเที่ยวแบบสโนวโมบิลซาฟารี มี
การจัดเตรียมเคร่ืองกันหนาวใหทานอยางครบถวนต้ังแตศีรษะจรดเทา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู อุทยานสัตวป�ารานัว (RANUA WILDLIFE PARK) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.) ชมสวนกลางแจงท่ีกวางขวางท่ีรวบรวมสัตวขั้วโลกเหนือ
ประมาณ 50 สายพันธุกวา 200 ตัว ชมสายพันธุสัตวที่นาหลงใหล เชน หมีข้ัว
โลก วูลฟเวอรีน และนกฮูกสีเทา จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเคม ิ(KEMI) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองทองเที่ยวท่ีต้ังอยูริมอาวน้ําลึกบอธเนีย 
(Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มี
ประชากรอาศัยอยูเพียง 22,000 คน แตเปนเมืองทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมี
ความสําคัญของแลปแลนด เน่ืองจากเปนที่ประจําการของเรือตัดนํ้าแข็งและมีการ
จัดเทศกาลปราสาทในทุกๆ ป นอกจากน้ียังเปนท่ีต้ังของเหมืองแรโครเม่ียมแหง
เดียวในทวีปยุโรปอีกดวย จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
พักที ่SCANDIC KEMI HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที ่6 เคม ิ• SAMPO ICEBREAKER • สนามบินเคม ิ• เฮลซิงกิ                     
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activities  นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองเรือตัดน้ําแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) ท่ีโดงดัง

ที่สุดในโลก หลังจากปลดประจําการแลว มีการนํามาใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับ
ความหฤหรรษกับประสบการณใหมๆ จากเรอืทลายน้ําแข็งที่บดทลายมากวา 30 
ปในเขตอารกตกิ ในอดีตเปนเรือตัดนํ้าแข็งของรัฐบาลฟนแลนด ซึ่งใชลองในอาว
บอทเนีย มีน้ําหนักถึง 3,500 ตัน สรางข้ึนในป 1961 การลองเรือแซมโป� จะให
ความรูสกึท่ีนาต่ืนเตนท่ีสุดในชวงเวลาที่นาจดจําของธรรมชาติในอารกตกิ ในขณะ
ที่เรือขนาดใหญแบงน้ําแข็งออกเปนสองฝم�ง พรอมกับช่ืนชมความงามของทุง



 

 

น้ําแข็งขนาดใหญ ประกอบกับทองฟ�า ดวงอาทิตยที่สะทอนกระทบปุยหิมะท่ีปก
คลุมเปนสีขาวบริสุทธิ์ เรือตัดน้ําแข็งน้ีจะเจาะน้ําแข็งท่ีหนากวา 1 เมตร เพื่อสราง
อางอาบน้ําที่หนาวจับ
ข้ัวหัวใจให
นักทองเที่ยวลองทา
ทายลงไปนอนลอยคอ
ในน้ําแข็งแบบเย็นสุด
ข้ัว สัมผัส
ประสบการณครั้งหน่ึง
ในชีวิตท่ีนาต่ืนตาตื่น
ใจกับการลอยตัวใน
ทะเลน้ําแข็ง ดวยชุด
ความรอนพิเศษ 
(Warm Impermeable Survival Suits) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูสนามบินเคม ิเพ่ือเดินทางสูกรุงเฮลซิงก ิเมืองหลวง
ของประเทศฟนแลนด 

15.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินท่ี 
AY 514 
 
** สําหรับพีเรียด 13-21 ก.พ. 63  ขาไปกรุงเฮลซิงกิเที่ยวบินจะเปล่ียนไฟลทเปน AY 631 
โดยจะออกจากเคมเิวลา 20.55 น. บินถงึเฮลซิงกิเวลา 22.25 น.** 
** พีเรียดที่ไฟลทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมทองเที่ยวจะยังเที่ยวครบคงเดิม  
ทางทัวรจะสลับโปรแกรมทองเที่ยวตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟลทบินเพื่อความสะดวก
ในการทองเท่ียว 
 
*** น้ําหนักกระเป�าสายการบินภายใน 1 ใบ ไมเกิน 23 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนัก
กระเป�าสําหรับการเดินทาง 
หากเกินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บคาน้ําหนักเพิ่มเติม *** 
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงก ิ(HELSINKI) เมืองหลวงของประเทศ

ฟนแลนดเจาของนาม “ธิดาแหงทะเลบอลติก” นครลูกคร่ึงที่มีประชากรกวาส่ีแสน
คนท่ีน่ีมีทั้งชาวฟนน และสวีดิช เน่ืองจากฟนแลนดเคยอยูในอารักขาของสวีเดนใน



 

 

อดีต ตอมาในสมัยพระเจาชารของรัสเซีย ไดทรงขยายอํานาจเขามาในฟนแลนด 
และไดยายเมืองหลวงมาต้ังอยูที่เฮลซิงกินับแตน้ันมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเรียบรอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก SOKOS HOTEL FLAMINGO 4* หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน 
 

วันที ่7 เฮลซิงกิ • ปอรว ู• ยานเมืองเกา • เฮลซิงก ิ• อิสระชอปปم�ง            
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปอรวู (PORVOO) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 น.) 
เมืองเล็กที่เต็มไปดวยความสุข ความงามล้ําคาของบรรยากาศเมืองเกาที่ไดรับการ
อนุรักษไวเปนอยางดีสมกับเปนแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อของฟนแลนด ทัศนียภาพของ
ป�าไมเขียวขจีท่ีชาวฟนนภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง ในการรักษาพื้นท่ีป�า และอนุรักษ



 

 

พ้ืนที่สีเขียวเปนอันดับตนๆ ของโลกเมืองปอรโวสรางขึน้เมื่อป ค.ศ. 1346 ใหเปน
ศูนยกลางทางการคาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ชมเมืองบริเวณเขตเมืองเกา (THE OLD TOWN) ซึ่งยังมกีลิ่นอายของ
ชุมชนแบบพื้นบาน บานไมหลากสีสวยงามท่ีปลูกเรียงรายริมแมน้ําเปนเสนหอีก
อยางหน่ึงที่นาหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคลายบานตุกตา ชาวฟนนมักจะ
แวะเย่ียมชมบานของ เจ. แอล. รูเนอเบิรก (J.L. Runeberg) ศิลปนคนสําคัญผู
แตงเพลงชาติฟนแลนด แวะชมโบสถใหญในเมือง (PORVOON 
TUOMIOKIRKKO) เปนลูเทอรันท่ีเกาแกที่สุด ชาวเมืองเช่ือกันวาแมพระที่น่ี
ศักดิ์สิทธ์ินัก ขออะไรกจ็ะไดอยางน้ัน โดยเฉพาะเร่ืองความรักถนนคนเดินในเขต
เมืองเกาเปนยานชอปปم�งที่มีทั้งรานขายของที่ระลึก รานอาหาร รานกาแฟเกๆ ราน
ขนมพ้ืนบานตนตํารับของเมืองน้ีอบอุนใจไปดวยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ตอนรับ
นักทองเที่ยวอยางนาประทับใจ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเฮลซิงก ิอิสระใหทานชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัย 
หางสรรพสินคาฟอร่ัม (FORUM SHOPPING CENTER) หางสรรพสินคาขนาด



 

 

ใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งมรีานคากวา 120 ราน ใหทานไดเลือก
ซื้อของฝาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก SOKOS HOTEL FLAMINGO 4* หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน 

 
วันที ่8 เฮลซิงกิ • ROCK CHURCH • สนามบินเฮลซิงกิ      
ไ (เชา/กลางวัน/-) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ 
หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ใจกลาง
นครเฮลซิงก ิ(HELSINKI) 
จากน้ันพาชมจัตุรัสรัฐสภา 
(SENATE SQUARE) 
เปนที่ต้ังของอนุสาวรียพระ
เจาอเล็กซานเดอรและมหา
วิหารใหญนิกายรูเธอรัน 



 

 

ถายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) ซึ่งในอดีตเรียกวาโบสถนิ
โคลัส เปนมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงาม ตัง้เดนตระหงานอยูจนเรียกวาเปนจุด
แลนดมารกของเฮลซิงกิก็วาไดซึง่จะมีนักทองเที่ยวนิยมมาถายรปูกนัอยางเปน
จํานวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานถายรูปกบัมหาวิหารอุ
สเปนสกี้ (USPENSKI 
CHURCH) เปนมหาวหิาร
ของศาสนาคริสตนิกายออรธ
อดอกซ สําหรับมหาวหิารแหง
น้ีถือวาเปนเครื่องแสดงถึง
ความสัมพันธของฟนแลนดกับ
รัสเซีย ท่ีเคยปกครอง
ฟนแลนดอยูถึง 108 ป  
 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานเขาชมโบสถเทมเปลิโอคิโอ (TEMPPELIAUKIO CHURCH) หรือ
ท่ีรูจักกันในนาม "โบสถหิน" (ROCK CHURCH) โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพ่ีนอง
ตัวโมและติโม ในป ค.ศ. 1969 เปนโบสถแบบรูเธอรันที่สรางอยูภายในหินขนาด
ใหญมีการตกแตงแบบทันสมัย และมีความเช่ือวาหากใครก็ตามมาจดุเทียน
อธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับความรกัในโบสถน้ีก็จะสมหวังในส่ิงที่อธิษฐานทุกประการ จงึ
ทําใหมีผูคนจํานวนมากเดินทางมาจัดพิธีแตงงานท่ีน่ี เพราะวากันวาคูรักทีม่าจัดพิธี
แตงงานที่โบสถแหงน้ีจะครองรกักันยืนยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินเฮลซิงกิ เพ่ือทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี 

(TAX REFUND) 
16.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY 141 บินตรงจากเฮลซิงกิ 

ประเทศฟนแลนด สูกรุงเทพฯ 

วันที ่9 กรุงเทพฯ  
07.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม  
หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได

ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

  



 

 

อัตราคาบรกิาร 

เร่ิมเดินทาง  กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ 

เด็กอายุ 2-
11 ป (มี
เตียง) 

เด็กอายุต่ํา
กวา 2 ป (ไม
มีเตียง) 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

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 
** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป ** 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ช้ันธุรกิจ AY (BKK-HEL/HEL-BKK) เพ่ิมเงินจากราคาเดมิ ** กรณุา
เช็คกับทางเจาหนาท่ีคะ ** 100,000 – 150,000 

ในกรณีลูกคามีต๋ัวแลว AY (BKK-HEL/HEL-BKK) หักออก 18,000 
 

อัตราคาบรกิารรวม 
 ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยดั (Economy Class) ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-HEL/HEL-

BKK) และต๋ัวเคร่ืองบนิภายในประเทศ ช้ันประหยัด (Economy Class) (HEL-
IVL/KEM-HEL) สายการบินฟนนแอร Finnair (AY)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก. ตอ 1 ใบ และกระเป�าถือข้ึนเคร่ือง Hand 

Carry 7 กก. ตอ 1 ใบ  
ทั้งน้ีหากสายการบินมกีารแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ําหนักกระเป�าการสะสมไมล
หรืออ่ืนใดที่เปนประกาศจากสายบินทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศน้ันๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 



 

 

 ทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น  
 คาวีซาเชงเกน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบรกิารไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 23 กิโลกรมั/ทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท-โทรสาร, 

อินเตอรเน็ต, มนิิบารและซักรีด ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมอืงไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษทัฯ 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมท้ังทริป 9 วัน 900 
บาท/ทาน 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 50,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วนัมิฉะน้ัน ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 

 
 
 



 

 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา

ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 กรณีท่ีทานมีเดินทางบนิภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัว

รถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 ในการจองทัวรควรเผ่ือเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางที่ระบุไว 
เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ีทานทําการจองเขามาลาชากวาท่ีกําหนดไว 
รบกวนสอบถามทางเจาหนาที่อีกคร้ัง 

 หลังการจองทัวร 20 วนั กรุณาแนบสแกน COPPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูล
คํารองในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวซีา 

 กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับ
การพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานทตู ใหถือเปนการ
ยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 

 กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจาก
สถานทูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บรษัิทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพัก
แบบ 3 เตียงเลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเด่ียวดวยตัวทานเอง 



 

 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบ
เด่ียว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ํา 
จะมีบรกิารเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทาน้ัน 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรบัปรุงในชวงฤดูหนาว 
หากวันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดย
แจงใหทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาท่ีแนนอนกอนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏเิสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับใน
เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได



 

 

ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปน
การชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, 
Extra Flight จะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบันถงึจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฏเิสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 



 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 
อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 

เอกสารประกอบการยืน่วีซาฟนแลนด 
 

เอกสารประกอบการยืน่คํารองขอวีซา ประกอบดวย 
 
1. รูปถายสี 2 ใบ ขนาดกวาง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตรพ้ืนหลังสีขาวอายุไมเกิน 
6 เดือน กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองขาง  หามสวมแวน
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส 
2. หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุการใชงานเดินทางไปและกลับเหลือไมนอยกวา 180 วัน  
   และมีหนาวาง 2 หนาสําหรับวีซาสต๊ิกเกอร) 
   2.1 หนังสือเดินทางเลมกอนหนาเลมปจจุบัน 
3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน  
4.สําเนาการเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถามี) 
5.สําเนาทะเบียนสมรส หรือ สําเนาใบสําคัญหยา **เปนขอมูลท่ีจําเปนในการกรอก
แบบฟอรมขอวีซา** 
6. จดหมายรับรองการทํางาน  

          6.1 สําหรับเจาของกิจการ (อายเุอกสารไมเกิน 3 เดือน) 
กรณีที่ผูยื่นประกอบธุรกิจสวนตัว ใหคัดหนังสอืรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจด
ทะเบียนการคาจากกระทรวงพาณิชย  

           6.2 สําหรับพนักงานบริษัท (อายเุอกสารไมเกิน 1 เดือน) 
หนังสือรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ (ตัวจรงิ) ระบุ ช่ือ นามสกุล ตามพาสปอรต 
ตําแหนง วันเริ่มทํางาน วันที่ไดรบัอนุมัติใหลา (ใหใช ”TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตในการยื่น ) 

         6.3 สําหรับนักเรียนและนักศึกษา (อายเุอกสารไมเกิน 1 เดือน) 
                  ตองขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เทาน้ัน พรอมบัตรนักเรียน หรือ 
บัตรนักศึกษาดวย 
                   เอกสารตองระบุเปนภาษาอังกฤษ      

7. หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย 
    7.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน 
    7.2 Bank Certificate  



 

 

หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูสมัครตองขอกับธนาคาร ช่ือและนามสกุล ตอง
สะกดเปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต และตองขอกับธนาคารไมเกิน 15 
วันจากวันที่ยื่นวีซา 
หมายเหตุ : ผูสมัครควรเลือกบัญชีท่ีมีเงินฝากไมตํ่ากวา 100,000 บาท** 

 
***  กรณีท่ีมีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนุนดังน้ี  
            - หนังสือรับรองคาใชจาย (Bank Guarantee) จากธนาคาร ระบุชื่อ

ผูสนับสนุนและช่ือผูเดินทางชัดเจน 
             - สเตทเมนบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ 
             - จดหมายภาษาอังกฤษพรอมลงช่ือและลายเซ็น ที่ระบุเน้ือหาวารับรอง
คาใชจายใหผูเดินทาง 
             - เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียนสมรส, 
สําเนาใบเกิด 

 
** ในกรณีท่ี เด็กอายุต่ํากวา 18 ป ถาไมไดเดนิทางพรอมบิดา หรือ มารดา จําเปนท่ีจะตองมี
หนังสือยินยอมที่ออกจากอําเภอ พรอมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ถาเดินทางพรอมกัน แตบดิา
หรือมารดา มีวีซาอยูแลวสามารถท่ีจะแสดงหนาสําเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา 
พรอมกับ สําเนา หนาวีซา Schengen ท่ียังมีอายุการใชงานได แนบพรอมกบัต๋ัวเครื่องบินที่
สามารถยืนยันไดวาไปพรอมกันจึงจะสามารถยกเวน หนังสือยินยอมได***  
เวลาการอนุมัติผลวีซาประมาณ 15วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัต
ฤกษ หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกบัสถานทูต   ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลม
ออกมากอนได 
         
 
 
 
 

 

**** การพิจารณาผล VISA ขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆ ทั�งสิ�น  
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที�คอยอาํนวยความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านั�น  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงิน ในกรณีที�visa 
ไม่ผา่นทุกกรณี **** 

*** หมายเหตุ ***     -   ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดาํเนินการของทัวร์  

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศฟนแลนด 

1.) ข้อมูลเกี�ยวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  
       ชื�อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื�อและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 
       ชื�อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน �� หลกั  
 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที�เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 
ที�อยูปั่จจุบนั(ที�สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 
โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            
หมา้ย 
วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี�ยนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 
ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื�อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 
       สถานที�เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี�ยวกบัอาชีพ, หรือถ้ากาํลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที�ศึกษา และลงรายละเอยีด
อื�นๆ  
ลงในช่องว่าง 
�.�) ชื�อบริษทัที�ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
�.�) ที�อยูข่องบริษทัที�ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

             



 

 

�.�) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
�.�) เบอร์โทรศพัทท์ี�ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที�ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

_______________________________ 
 

       �.)  ข้อมูลเกี�ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 
4.�) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา � ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัที�ออกวีซ่า และวนัที�หมดอายวุีซ่า ให้ตรวจสอบที�หนา้เชงเกน้ที�ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัที�ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที�ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที�ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที�ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       �.�.�) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัที�สแกนลายนิ�วมือล่าสุด   
                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ที�สแกนลายนิ�วมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดที�ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัที�สแกนลายนิ�วมือล่าสุด  ___________________ 
�.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุชื�อ   ความสัมพนัธ์ 
  

 

 
 

 


