
 

 

 BID  

SCANDINAVIA  9  (AY) 

KING CRAB SAFARI -  

AURORA HUNTING-  

SNOW MOBILE -  SAMPO ICEBREAKER  -

ROCK CHURCH    

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) • อวิาโล่               (-/-/
เย็น) 

06.00 น. พร้อมกนั 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 (กระเป๋าเช็คทรู
ไปยงัสนามบินอิวาโล่) 

16.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล่ (IVALO) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 605 

18.20 น. เดินทางถึงเมืองอิวาโล่ (IVALO) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 6 ช.ม.) จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

พกัท่ี IVALO HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ทศันวิสัยโดยรอบโรงแรมท่ีค่อนขา้งปลอดโปร่งไร้
มลพิษ ช่วยใหมี้โอกาสมองเห็นความสวยงามของแสงเหนือได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในวนันั้นๆ 

วันท่ี 2  อวิาโล่ • เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) • KING CRAB SAFARI • โรงแรมหิมะ          (เช้า/เมนูปูยักษ์/
เย็น) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เ มืองเคิ ร์ก เคเนส (KIRKENES) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  ตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือสุดของนอร์เวย ์ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 
ก.ม. หรือรู้จกักนัในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บา้นหลากสีสันสไตลน์อร์วีเจียน เรียงรายชวนให้
ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัวๆ นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางเรือส าราญเหนือสุดของ
นอร์เวย ์HURTIGRUTEN 

Activities  น าท่านสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่กับกิจกรรมท่ีโด่งดังท่ีสุดของเคิร์กเคเนส จบัปูยกัษ์ (KING CRAB 

SAFARI) กิจกรรมท่ีถือก าเนิดขึ้นในปี 1996 เรือ RIVERBOAT น าท่านสู่ BORIS GLEB สัญลกัษณ์ท่ีใช้เป็นเขต
พรมแดนของนอร์เวย์-รัสเซีย ท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวการใช้ชีวิตของคนทั้งสองประเทศท่ีต่างการปกครอง 
เจา้หนา้ท่ีจะโชวว์ิธีการจบัปูยกัษ์ ให้ท่านไดถ้่ายรูปกบัปูยกัษแ์ละปรุงอาหารม้ือพิเศษให้ท่านไดลิ้้มรสเน้ือปู
ยกัษแ์บบสดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! เมนูปูยักษ์ ลิม้รสอาหารปรุงพเิศษจากเน้ือปูยักษ์แบบสดๆ 



 

 

น าท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) เป็นโรงแรมท่ีสร้างจากน ้ าแขง็และหิมะทั้งหลงั ยกเวน้ห้องอาหาร
และท่ีพกัส ารองส าหรับผูท่ี้ทนหนาวไม่ไหว ซ่ึงเปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน ธันวาคม –  
เมษายน ซ่ึงหลงัจากนั้นโรงแรมจะเร่ิมละลายและตอ้งสร้างใหม่ ในช่วงหนา้ร้อนโรงแรมแถบน้ีจะมีบริการ
หอ้งพกัแบบกระท่อมกระจกเป็นหลงัๆ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พกัท่ี THON HOTEL KIRKENES 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ทศันวิสัยโดยรอบโรงแรมท่ีค่อนขา้งปลอด
โปร่งไร้มลพิษ ช่วยให้มีโอกาสมองเห็นความสวยงามของแสงเหนือได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในวนั
นั้นๆ 
 



 

 

วันท่ี 3 เคิร์กเคเนส • อินาริ (ฟินแลนด์) • พพิธิภัณฑ์ซีดาร์ • ซาลเิซก้า • ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม • ฟาร์มกวางเรนเดียร์ •
ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING                       (เช้า/กลางวัน/
เย็น) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินาริ (INARI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
ฟินแลนด์ท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุด เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรมการบริการและการทดสอบสภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเยน็ และยงัเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรม
ของชาวซามี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑซี์ดาร์ (SIIDA MUSEUM) พิพิธภณัฑข์องชาวแลปท่ีจดัแสดงเป็นนิทรรศการบอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ท่านจะไดส้ัมผสัวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์เก่าแก่ท่ีเคยโยกยา้ยถ่ินฐาน
ไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย ์ฟินแลนด์ รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเล้ียงกวางเรนเดียร์ไวใ้ชง้าน ซ่ึงท่าน
สามารถหาซ้ือสินคา้ท่ีระลึกผลิตภณัฑจ์ากกวางเรนเดียร์เป็นของฝาก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิเซกา้ (SAARISELKA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อยู่ทางตอนเหนือ
ของฟินแลนด์มีช่ือเสียงอย่างมาก ทางด้านท่ีพกั รีสอร์ทและเป็นพื้นท่ีทางตอนเหนือของแลปแลนด์ท่ีมี
โอกาสเห็นแสงเหนือไดม้ากท่ีสุด 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activities  น าท่านเดินทางสู่ ฮัสก้ีซาฟารีฟาร์ม 
(HUSKY SAFARI) พร้อมสัมผสักบัความ
น่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบี
เ รี ยนฮัส ก้ี  ซ่ึ ง เ ป็น สุนัข ท่ี แข็ งแรง 
คล่องแคล่ ว  เต็มไปด้วยพลัง  เ ป็น
คุณสมบติัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมา
จากส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาวเยน็อยา่งรุนแรง
ข อ ง ไ ซ บี เ รี ย  ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ สั ม ผัส
ประสบการณ์การนั่งรถลากเล่ือนโดย
สุนัขไซบีเรียนฮสัก้ี พร้อมจิบชา กาแฟ 
เพื่อคลายหนาว จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Activities  น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (HUNTING REINDEER SAFARI) ให้ท่านไดส้ัมผสักบัความน่ารักของ
กวางเรนเดียร์ซ่ึงเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีขนาดใหญ่ โดยตวัผูมี้ขนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มท่ีมีน ้ าหนักกว่า 
300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามล าตวัยามปกติจะมีสีน ้ าตาล แต่เม่ือเขา้สู่ฤดูหนาว ขน
จะเปล่ียนไปเป็นสีอ่อนขึ้น หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเล้ียงไวเ้พื่อใชง้านส าหรับรถลากเล่ือน อิสระให้
ท่านไดถ้่ายรูปกบักวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนดอ์ยา่งใกลชิ้ด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สัมผสัประสบการณ์นั่งรถลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์ ออกตามล่าหาแสงเหนือ (AURORA HUNTING BY 

REINDEER) โดยจะน าท่านสู่ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นท่ีท่ีสามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเป็นอีกหน่ึง
ประสบการณ์ท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีไม่น่าพลาด หากมีโอกาสไดม้าเยอืนช่วงฤดูกาลท่ีเห็นแสงเหนือไดง้่าย
ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NORTHERN LIGHT VILLAGE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
โรงแรมสไตล์ CABIN หลงัคากระจก สร้างดว้ยกระจกน าความร้อนแบบพิเศษ ซ่ึงจะท าให้ระดบัอุณหภูมิ
ภายในห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องน ้ าส่วนตัว และห้องอาบน ้ าแบบฝักบัวภายในห้องพกัเป็นการเปิด
ประสบการณ์การเฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจไม่มีวนัลืม 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 4  ซาลเิซก้า • โรวาเนียมิ • หมู่บ้านซานตาคลอส • ชมเมือง             (เช้า/กลางวัน/
เย็น) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั
ทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ท่ีออกหากินในเวลา
กลางวนั ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผืนน ้ าท่ีจบัตวัเป็น
น ้าแขง็ นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงามมาก ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียงช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์
น้ีเท่านั้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก น า
ท่านถ่ายรูปกบั เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนด
ขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยูท่ี่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็น
ตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยู่แถบน้ี มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตยข์ึ้นเลยอย่างน้อย 24 
ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ 
(SANTA CLAUS OFFICE) หรือท่ีท าการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้
ท่านไดพ้บกบัลุงซานตาคลอสตวัโตในชุดคริสตม์าสสีแดงท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทุกท่านดว้ยสีหนา้ท่ียิ้ม
แยม้ น าท่านแวะชม ท่ีท าการไปรษณียซ์านตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ท่านสามารถเลือก
ซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอส
ส่งกลับมายงัประเทศไทยได้ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์น้ีอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้าน
ซานตาคลอสท่ีประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอนัสวยงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ี
ระลึก ภายในหมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าท่านชมเมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) 
ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์  
ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติคและไดช่ื้อว่าเป็น “The 

Official Hometown of Santa Claus” แ ว ะ
ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจ า เมืองโรวาเนียมี 
(ROVANIEMI CHURCH) จากนั้นน าท่านเขา้สู่
ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พกัท่ี SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วันท่ี 5  โรวาเนียมิ • SNOW MOBILE • อุทยานสัตว์ป่ารานัว • เคมิ                   (เช้า/กลางวัน/
เย็น) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activities  น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัขี่สโนวโ์มบิล (SNOWMOBILE) พาหนะท่ีคล่องตวั
ท่ีสุดในการเดินทางบนหิมะหรือน ้ าแข็ง โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขบัขี่ท่ีถูกตอ้ง สนุกสนานและ
ปลอดภยั จากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี มี
การจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวใหท้่านอยา่งครบถว้นตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานสัตวป่์ารานวั (RANUA WILDLIFE PARK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ชมสวน
กลางแจง้ท่ีกวา้งขวางท่ีรวบรวมสัตวข์ั้วโลกเหนือประมาณ 50 สายพนัธุ์กว่า 200 ตวั ชมสายพนัธุ์สัตวท่ี์น่า
หลงใหล เช่น หมีขั้วโลก วูล์ฟเวอรีน และนกฮูกสีเทา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ริมอ่าวน ้ าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอน
เหนือของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ี
มีความส าคญัของแลปแลนด์ เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตดัน ้ าแข็งและมีการจดัเทศกาลปราสาทใน
ทุกๆ ปี นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของเหมืองแร่โครเม่ียมแห่งเดียวในทวีปยโุรปอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พกัท่ี SCANDIC KEMI HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันท่ี 6  เคมิ • SAMPO ICEBREAKER • สนามบินเคมิ • เฮลซิงก ิ                            (เช้า/กลางวัน/
เย็น) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activities  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือตัดน ้ าแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) ท่ีโด่งดังท่ีสุดในโลก หลังจากปลด
ประจ าการแลว้ มีการน ามาให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัความหฤหรรษ์กบัประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลาย
น ้ าแข็งท่ีบดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตดัน ้ าแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์ ซ่ึงใชล้่องใน
อ่าวบอทเนีย มีน ้าหนกัถึง 3,500 ตนั สร้างขึ้นในปี 1961 การล่องเรือแซมโป้ จะใหค้วามรู้สึกท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุด
ในช่วงเวลาท่ีน่าจดจ าของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะท่ีเรือขนาดใหญ่แบ่งน ้ าแข็งออกเป็นสองฝ่ัง พร้อม



 

 

กบัช่ืนชมความงามของทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่ ประกอบกบัทอ้งฟ้า ดวงอาทิตยท่ี์สะทอ้นกระทบปุยหิมะท่ีปก
คลุมเป็นสีขาวบริสุทธ์ิ เรือตดัน ้ าแข็งน้ีจะเจาะน ้ าแข็งท่ีหนากว่า 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน ้ าท่ีหนาวจบัขั้ว
หัวใจให้นักท่องเท่ียวลองท้า
ท ายลงไปนอนลอยคอใน
น ้ าแข็งแบบเย็นสุดขั้ว สัมผสั
ประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิต
ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจกบัการลอยตวั
ในทะเลน ้ าแข็ง ด้วยชุดความ
ร้ อ น พิ เ ศ ษ  ( Warm 

Impermeable Survival Suits)  
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่
สนามบินเคมิ เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์

15.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 514 
 

** ส าหรับพเีรียด 13-21 ก.พ. 63  ขาไปกรุงเฮลซิงกเิท่ียวบินจะเปลีย่นไฟล์ทเป็น AY 631 

โดยจะออกจากเคมิเวลา 20.55 น. บินถึงเฮลซิงกเิวลา 22.25 น.** 

** พเีรียดที่ไฟล์ทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมท่องเท่ียวจะยังเท่ียวครบคงเดิม  
ทางทัวร์จะสลบัโปรแกรมท่องเท่ียวตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟล์ทบินเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

 

*** น ้ำหนักกระเป๋ำสำยกำรบินภำยใน 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กก. โดยท่ำนต้องค ำนวณน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรับกำรเดินทำง 

หำกเกนิทำงสำยกำรบินจะมีกำรเรียกเกบ็ค่ำน ้ำหนักเพิม่เติม *** 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์เจา้ของนาม “ธิดา
แห่งทะเลบอลติก” นครลูกคร่ึงท่ีมีประชากรกว่าส่ีแสนคนท่ีน่ีมีทั้งชาวฟินน์ และสวีดิช เน่ืองจากฟินแลนด์
เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมยัพระเจ้าชาร์ของรัสเซีย ได้ทรงขยายอ านาจเข้ามาใน
ฟินแลนด ์และไดย้า้ยเมืองหลวงมาตั้งอยูท่ี่เฮลซิงกินบัแต่นั้นมา หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SOKOS HOTEL FLAMINGO 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 7  เฮลซิงก ิ• ปอร์วู • ย่านเมืองเก่า • เฮลซิงก ิ• อสิระช้อปป้ิง            (เช้า/กลางวัน/
เย็น) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์วู (PORVOO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 น.) เมืองเล็กท่ีเต็มไปดว้ยความสุข 
ความงามล ้าค่าของบรรยากาศเมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีสมกบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือของ
ฟินแลนด์ ทศันียภาพของป่าไมเ้ขียวขจีท่ีชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นท่ีป่า และอนุรักษ์
พื้นท่ีสีเขียวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกเมืองปอร์โวสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1346 ให้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้เม่ือ
สมยัศตวรรษท่ี 13 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่าน ชมเมืองบริเวณเขตเมืองเก่า (THE OLD TOWN) ซ่ึงยงัมีกล่ินอายของชุมชนแบบพื้นบา้น บา้นไมห้ลาก
สีสวยงามท่ีปลูกเรียงรายริมแม่น ้ าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหน่ึงท่ีน่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคลา้ยบา้น
ตุ๊กตา ชาวฟินน์มกัจะแวะเยี่ยมชมบา้นของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนส าคญัผูแ้ต่งเพลง
ชาติฟินแลนด ์แวะชมโบสถใ์หญ่ในเมือง (PORVOON TUOMIOKIRKKO) เป็นลูเทอรันท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ชาวเมือง
เช่ือกนัว่าแม่พระท่ีน่ีศกัด์ิสิทธ์ินกั ขออะไรก็จะไดอ้ย่างนั้น โดยเฉพาะเร่ืองความรักถนนคนเดินในเขตเมือง
เก่าเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีทั้งร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ๆ ร้านขนมพื้นบา้นตน้ต ารับของเมือง
น้ีอบอุ่นใจไปดว้ยรอยยิม้ของชาวเมืองท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวอยา่งน่าประทบัใจ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เฮลซิงกิ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย ห้างสรรพสินค้าฟอร่ัม 
(FORUM SHOPPING CENTER) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเฮลซิงกิ ซ่ึงมีร้านคา้กวา่ 
120 ร้าน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SOKOS HOTEL FLAMINGO 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วันท่ี 8 เฮลซิงก ิ• ROCK CHURCH • สนามบินเฮลซิงก ิ            (เช้า/
กลางวัน/-) 



 

 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครเฮลซิงกิ 
(HELSINKI) จากนั้นพาชมจตัุรัสรัฐสภา 
( SENATE SQUARE) เ ป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง
อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และ
มหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน ถ่ายรูป
ม ห า วิ ห า ร เ ฮ ล ซิ ง กิ  ( HELSINKI 

CATHEDRAL) ซ่ึงในอดีตเรียกวา่โบสถ์
นิโคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธ์ิ
สวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าไดซ่ึ้งจะมีนักท่องเท่ียวนิยมมา
ถ่ายรูปกนัอยา่งเป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารอุสเปนส
ก้ี  (USPENSKI CHURCH) เ ป็ นมห า
วิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธ
อดอกซ์ ส าหรับมหาวิหารแห่งน้ีถือ
ว่าเป็นเคร่ืองแสดงถึงความสัมพนัธ์
ของ ฟินแลนด์กับ รัส เ ซี ย  ท่ี เ ค ย
ปกครองฟินแลนดอ์ยูถึ่ง 108 ปี  
 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ (TEMPPELIAUKIO CHURCH) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "โบสถหิ์น" 
(ROCK CHURCH) โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันท่ี
สร้างอยูภ่ายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทนัสมยั และมีความเช่ือวา่หากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐาน
เร่ืองเก่ียวกบัความรักในโบสถน้ี์ก็จะสมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐานทุกประการ จึงท าให้มีผูค้นจ านวนมากเดินทาง
มาจดัพิธีแต่งงานท่ีน่ี 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 

วันท่ี 9  กรุงเทพฯ  

07.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
********************* 

หมายเหต:ุ  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

  



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
 

 มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 9 วนั 7 คืน  

ฟินแลนด์ นอร์เวย์ โดยสายการบนิฟินน์แอร์ (AY) 

เร่ิมเดินทาง  กลบัจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์  

(มีเตียง) 

เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ 

 (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 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 
ช้ันธุรกจิ AY (BKK-HEL/HEL-BKK) เพิม่เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีค่ะ ** 100,000 – 150,000 

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

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเคร่ืองบินชั้ นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-HEL/HEL-BKK) และตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ ชั้นประหยดั (Economy Class) (HEL-IVL/KEM-HEL) สายการบินฟินน์แอร์ Finnair (AY)  

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้าหนกักระเป๋าการสะสมไมลห์รืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจาก
สายบินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 



 

 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  

✓ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท  
เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่ง
การเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศพัท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ท่ี
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

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

 

 

 

  



 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

การจองทัวร์ : 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิก

การเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อน
การเดินทาง 

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

กรณียกเลกิ : 
• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

• กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน
หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบ
ทุกกรณี 

• ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทวัร์อย่างนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า 
ในกรณีท่ีท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

• หลงัการจองทวัร์ 20 วนั กรุณาแนบสแกน  COPPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่า
ส่งกลบัมา เพื่อกรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วีซ่า 

• กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 



 

 

• กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมที่พกั 

❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอ
แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียง
พบัเสริม หรือไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งช าระส่วนต่างของหอ้งพกัเด่ียวดว้ยตวัท่านเอง 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว  Single ห้องคู่  
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เ น่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่ า  จะมีบริการ
เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนั
เหล่าน้ี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอน
ก่อนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  
➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง, 

การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทาง



 

 

ธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ 
สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนัถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท า
ให้ท่านโดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปล่ียนไป ดงันั้น 
ท่านตอ้งท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง
รายละเอียดอายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงและรำยกำรทัวร์อย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ 

อย่ำงถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง** 

 

  



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศฟินแลนด์) 

ย่ืนวซ่ีาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8 ) 
ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา
ใช้ได้   ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 
หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ  
(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 



 

 

 

 

  

รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ  
(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแว่นตาหรือ   
เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 

 

 

             กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 

• Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 15 วนั ) ก่อนวนัยืน่     

 วีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกบัพาสปอร์ต 

 

ส าคัญมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการย่ืนวีซ่าเด็ดขาด 

 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 

 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย 

3. หลกัฐานการเงิน 



 

 

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

 

• กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี ้ 
 

- ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ 

 พร้อมเอกสารแสดงความสัมพนัธ์   เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

-    หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน  
 รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกบัพาสปอร์ต 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถูกต้องตรงตามกบัพาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

• เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่
เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

• เจ้าของกจิการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

• พนักงานท่ัวไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวัน
ลาและประเทศท่ีเดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

4. หลกัฐานการท างาน 



 

 

ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
 

 

 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 

 

 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 

• ส าเนาบตัรประชาชน 

• สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
• ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 

 

     

 

• หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

• หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 

พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา  

5. เอกสารส่วนตัว 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 



 

 

• ในกรณีท่ีเดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดา
หรือมารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วีซ่า Schengen ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินท่ีสามารถยนืยนั
ไดว้า่ไปพร้อมกนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได้ 

*ส าหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรือ
อ าเภอ* 

 

• กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ี
สถานทูตดว้ย ท้ังสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ) 
• สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วีซ่า 

• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุของทาง
สถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

• ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริง
ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

 

 



 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศฟินแลนด์   (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศฟินแลนด์ 

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 ให้ลงรายละเอยีดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ  
ลงในช่องว่าง 

             



 

 

3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัท่ีออกวีซ่า และวนัท่ีหมดอายวุีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   
                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์  

 


