
 

 

TMTJEDEHC-AY-8D-ICE BREAKER 

8 วนั ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์  
ช่วงเวลาที่ดทีี่สุดในการเห็นแสงเหนือ (Northern Light)  คอืระหว่าง พฤศจกิายน – มนีาคม   

 

 

เร่ิมต้น 144,900 บาท  
(รวมวซ่ีาเชงเก้น, รวมทปิต่างๆแล้ว) 

เฮลซิงก ิ– เคม ิ– เรือตัดน า้แขง็ไอซ์เบรกเกอร์ – โรวาเนียม ิ– หมู่บ้านซานตาคลอส – ขบัสโนว์โมบิล – ไอซ์ฟิชช่ิง 
ซาลเิซก้า – ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี ้พร้อมน่ังรถลากเลือ่น – ฟาร์มกวางเรนเดียร์พร้อมน่ังรถลากเลือ่น  

พเิศษ น่ังรถตามล่าหาแสงเหนือ (ออโรร่า ฮันติง้) – อวิาโล –  เฮลซิงก ิ 
(พกัโรงแรมกระจก : Northern Light Glass Igloo Hotel มห้ีองน า้และห้องอาบน า้ส่วนตัว) 

 

ราคาทวัร์ 144,900 บาท : 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2019 (พกัโรงแรม Sodankyla Hotel 2 คนื) 
ราคาทวัร์ 149,900 บาท :  26 ธ.ค.- 2 ม.ค. 2019 / 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2019 (พกัโรงแรม Lapland Hotel Sky 

Ounasvaara 2 คนื ทีโ่รวาเนียม)ิ 
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8 วนั ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์  
ช่วงเวลาที่ดทีี่สุดในการเห็นแสงเหนือ (Northern Light) คอืระหว่าง พฤศจกิายน – มนีาคม   

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงก ิ 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 15-19) ประตูทางเขา้ท่ี 8 
 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเท่ียวบิน AY 144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 
 

วนัทีส่อง เฮงซิงก ิ- เคมิ  
 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 กระเป๋าเชคทรูไปยงัสนามบินเคมิ  
 น าท่านนัง่รถโคช้ปรับอากาศเพื่อเท่ียวกรุงเฮลซิงกิในช่วงเชา้ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซ่ึงในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธ์ิ

สวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยูจ่นเรียกวา่เป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็วา่ไดซ่ึ้งจะมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนั
อย่างเป็นจ านวนมาก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารอุสเปนสก้ี (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนา
คริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei Gornostajev 
ส าหรับมหาวิหารแห่งน้ีถือวา่เป็นเคร่ืองแสดงถึงความสัมพนัธ์ของฟินแลนด์กบัรัสเซีย ท่ีเคยปกครองฟินแลนด์อยูถึ่ง 
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108 ปี จากนั้นน าท่านชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio Church) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "โบสถ์หิน" (Rock 
Church) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2511 แล้วเสร็จวนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป และมีความเช่ือว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเร่ืองเก่ียวกบัความรักในโบสถ์น้ีก็จะ
สมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐานทุกประการ จึงท าให้มีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาจดัพิธีแต่งงานท่ีน่ี เพราะวา่กนัวา่คู่รักท่ีมา
จดัพิธีแต่งงานท่ีโบสถแ์ห่งน้ีจะครองรักกนัยนืยาว 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
12.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อต่อเท่ียวบินสู่เมืองเคมิ 
13.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ สู่ สนามบินเคมิ โดยเท่ียวบิน AY631 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินเคมิ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Scandic Kemi Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 
วนัทีส่าม เคมิ – ล่องเรือตัดน า้แข็งซัมโป (Sampo Icebreaker) –โรวาเนียมิ (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชม เมืองเคมิ (Kemi) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูริ่มอ่าวน ้ าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของ
ทะเลบอลติค (Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความส าคญัของ
แลปแลนด ์เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตดัน ้าแขง็ และมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้ง
ของเหมืองแร่โครเม่ียมแห่งเดียวในทวีปยโุรปอีกดว้ย น ำท่ำนถ่ายรูปกบัโบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) ซ่ึงเป็นโบสถ ์
ศำสนำคริสต์ นิกำยโปรเตสแตนท์ ท่ีถูกสร้ำงและออกแบบตำม  สถำปัตยกรรมแบบโกธิคโดยสถำปนิกช่ือ 
ดงัชำวฟินแลนดน์ำม Josef Stenback ไดเ้วลาน าท่านเชคอินข้ึนเรือตดัน ้าแขง็ (Ice Breaker) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือตดัน ้าแขง็ Sampo Ice breaker 
 

บา่ย น าท่าน ล่องเรือตดัน ้ าแข็งซัมโป (Sampo Ice Breaker) ล่องบนน ้ าทะเลซ่ึงเย็นยะเยือกจนกลายเป็นน ้ าแข็ง สัมผสั
ประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจกับการลอยตัวในทะเลน ้ าแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm 
Impermeable Survival Suits) ซ่ึงปกป้องร่างกายท่านจากความเย็นอนัหนาวยะเยือกท่ีระดับต ่ากว่าลบยี่สิบองศา
เซลเซียส พร้อมรับประกาศนียบตัรการมาเยือนทะเลน ้ าแข็งกบัทางเรือ ได้เวลาน าท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโรวาเนียมิ 
(Rovaniemi) (ระยะทาง 116 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัทศันียภาพทุ่งหิมะ
แห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นฝงูกวางเรนเดียร์ท่ีออกหากินในเวลากลางวนั ตลอดเส้นทางท่านจะ
ไดเ้ห็นภูมิประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผนืน ้ าท่ีจบัตวัเป็นน ้าแขง็ นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและ
สวยงามมาก ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนดน้ี์เท่านั้น 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Lapland Hotel Sky Ounasvaara **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 

หมายเหตุ กรุ๊ปวันที ่27 ธ.ค. – 3 ม.ค. พกัค้างทีโ่รงแรม Sodankyla Hotel (พกัค้างคนืที ่1) 
 
วนัทีส่ี่ โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส  –  ขับสโนว์โมบิล – ไอซ์ฟิชช่ิง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก น าท่านถ่ายรูป

กบั เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของบริเวณซีก
โลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยูท่ี่  66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือสุดท่ีในเวลา 
1 ปี คนท่ีอยูแ่ถบน้ี มีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยข้ึ์นเลยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอยา่ง
น้อย 24 ชัว่โมง น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือท่ีท าการของซานตาคลอส ภายใน
ตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านไดพ้บกบัลุงซานตา้คลอสตวัโตในชุดคริสตม์าสสีแดงท่ีคอยตอ้นรับ
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นักท่องเท่ียวทุกท่านด้วยสีหน้าท่ียิ้มแยม้ น าท่านแวะชมท่ีท าการไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post 
office) ท่านสามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝาก
ซานตา้คลอสส่งกลบัมายงัประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณียน้ี์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้าน
ซานตาคลอสท่ีประดบัประดาดว้ยธีมคริสตม์าสอนัสวยงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก ภายใน
หมู่บา้นซานตาครอสแห่งน้ี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลินเพลินกบัการขบัข่ีสโนวโ์มบิล (Snow Mobile) ในดินแดนแห่ง
ความสุขกลางหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งกวา้งอย่างเต็มอ่ิมตลอด 2 ชัว่โมง ให้ท่านไดข่ี้สโนวโ์มบิลไปในดินแดน
แลปแลนด์ พร้อมบริการ ชา, กาแฟ เพื่อคลายหนาว น าท่านสัมผสัประสบการณ์ตกปลาจากหลุมน ้ าแข็ง (Snow 
Fishing) ใหท้่านไดล้องตกปลาในแถบอาร์คติดโซน กบัการลองขดุหลุมและวางเหยื่อตกปลาดว้ยตวัเอง อิสระใหท้่าน
ได้ลองท ากิจกรรมน้ีอย่างเต็มท่ี บริการชา, กาแฟ เพื่อผ่อนคลายความหนาวเย็น ทั้ งน้ีทางทวัร์บริการชุด Thermal 
ส าหรับลูกคา้ทุกท่าน 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Lapland Hotel Sky Ounasvaara **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 

หมายเหตุ กรุ๊ปวันที ่27 ธ.ค. – 3 ม.ค. พกัค้างทีโ่รงแรม Sodankyla Hotel (พกัค้างคนืที ่2) 
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วนัทีห้่า โรวาเนียม ิ– ซาลสิเซก้า – ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม – น่ังรถลากเลือ่น - ตามล่าแสงเหนือ (ออโรร่า ฮันติง้) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง ซาลิเซกา้ (Saariselka) เมืองท่องเท่ียวตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของฟินแลนด์มีช่ือเสียงอย่ำงมำก 

ทำงดำ้นท่ีพกัและรีสอร์ท (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) และเป็นพื้นท่ีทางตอนเหนือ
ของแลปแลนดท่ี์มีโอกาสเห็นแสงเหนือไดม้ากท่ีสุด 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านมุง่หนา้สู่ ฮสัก้ีซาฟารีฟาร์ม พร้อมสัมผสักบัความน่ารักและแสนรู้ของสุนขัพนัธ์ุไซบีเรียนฮสัก้ี ซ่ึงเป็นสุนขัท่ี
แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาวเยน็อย่าง
รุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพนัธ์ุของชาวชุกชี (Chukchi) ท่ีอาศยัอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีป
เอเชีย สุนัขถูกน าเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงต่ืนทองท่ีเมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดาในฐานะสุนขัลากเล่ือน ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ การนัง่รถลากเล่ือนโดยสุนขัไซบีเรียนฮสัก้ี พร้อมจิบ
ชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว   

 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

 หลงัอาหารค ่า ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ นัง่รถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะน าท่านสู่
ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นท่ีท่ีสามารถเห็นแสงเหนือไดอ้ยา่งชดัเจน นบัเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่องเท่ียว และ กิจกรรมท่ี
ไม่น่าพลาด หากมีโอกาสไดม้าเยอืนช่วงฤดูกาลท่ีเห็นแสงเหนือไดง่้ายท่ีสุด 

  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Northern Lights Village Glass Igloo Hotel ****หรือเทยีบเท่า (มีห้องน า้ส่วนตัว) 
ทางทวัร์จัดให้คณะเข้าพกัทีโ่รงแรม Glass Igoo  1 คืน 

 

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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วนัทีห่ก ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – น่ังรถลากเลือ่น – เฮลซิงก ิ
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) หรือฟาร์มกวางคารีบู พร้อมสัมผสัประสบการณ์นัง่รถเล่ือน

ลากกวางเรนเดียร์ ขา้มผ่านเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (การนั่งรถลากเล่ือนขึน้กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ) ให้ท่านได้
สัมผสักบัความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซ่ึงเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนมท่ีมีขนาดใหญ่  โดยตวัผูมี้ขนาดใหญ่ ขนาดโต
เตม็ท่ีมีน ้ าหนกักวา่ 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามล าตวัยามปกติจะมีสีน ้าตาล แต่เม่ือเขา้สู่ฤดู
หนาว ขนจะเปล่ียนไปเป็นสีอ่อนข้ึน หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเล้ียงไวเ้พื่อใชง้านส าหรับรถลากเล่ือน อิสระให้
ท่านไดถ่้ายรูปกบักวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนดอ์ยา่งใกลชิ้ด ไดเ้วลา 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
12.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาโล เพื่อเชคอิน  
13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเท่ียวบิน AY604 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารวำ่ง ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ 
 น าท่านสู่ยา่นถนนคนเดิน (Shopping street) ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Royal Hotel ****หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีเ่จ็ด เฮลซิงก ิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านชมเมือง เฮลซิงกิ (Helsinki) สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1550 โดยกษตัริยก์ุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน เม่ืออดีตเฮลซิงกิ

ไม่ใช่เมืองหลวงของฟินแลนด ์(เมืองหลวงเก่าคือตรูก ูเม่ือคร้ังตกเป็นเมืองข้ึนของสวเีดน ปี ค.ศ. 1809  –  ค.ศ. 1812) 
เฮลซิงกิมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1812 ในสมยัท่ีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัสเซีย ท าให้
เฮลซิงกิเป็นเมืองท่ีมีวฒันธรรมผสมผสานระหว่างตะวนัออกและตะวนัตก และเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่



 

 

TMTJEDEHC-AY-8D-ICE BREAKER 

งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมยั อีกทั้งท าเลท่ีตั้งยงัอยูท่่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก จนเฮลซิงกิไดรั้บ
ฉายาว่าเป็น  "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยงัได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่ง
วฒันธรรมของยุโรปด้วยค าขวญัท่ีว่า "Helsinki The high tech city where culture meets nature"  น าท่านถ่ายรูปกับ
น ้ าพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) ถือวา่น ้ าพุแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นท่ีมาของฉายา
ธิดาแห่งทะเลบอลติก น ้ าพุแห่งน้ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 และไดรั้บการออกแบบโดย นายวลิเลยว์าเกน โดยไดท้  า
การป้ันรูปป้ันสาวงาม ใหน้างเป็นตวัแทนของเฮลซิงกิ ส่วนบอลติกก็คือคาบสมุทรท่ีเมืองน้ีตั้งอยูน่ัน่เอง น าท่านเท่ียว
ชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์
ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐานอยูอ่ยา่งโดดเด่นเป็นสง่า จากนั้น
น าท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างข้ึนเพื่อสดุดี
ให้แก่นกัประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามวา่ Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลน
เดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกข้ึนมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลกัษณะเป็นอนุสาวรียท่ี์แปลกตามากๆออกแบบ
โดย Eila Hiltunen เป็นการสร้างโดยน าเอาแท่งเหล็กจ านวน 600 แท่ง มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของ
ออร์แกนลม ท่ีมีความสูง 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนกั 24 ตนัตั้งอยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเด่น 

 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 บ่าย น าท่านสู่ห้างสรรพสินค้าฟอร่ัม (Forum Shopping Center) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง
เฮลซิงกิ ซ่ึงมีร้านคา้กวา่ 120 ร้าน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

20.00 น. น าท่านสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเชคอินและท าคืนภาษี (Tax Refund) 
23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY89 
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ 
 

วนัทีแ่ปด  กรุงเทพมหานคร 
13.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์  
ราคาทวัร์ 144,900 บาท : 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2019 (พกัโรงแรม Sodankyla Hotel 2 คนื) 
ราคาทวัร์ 149,900 บาท :  26 ธ.ค.- 2 ม.ค. 2019 / 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2019 (พกัโรงแรม Lapland Hotel Sky 

Ounasvaara 2 คนื ทีโ่รวาเนียม)ิ 
 

อตัราค่าบริการ 26, 28 ธ.ค. 2018 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2019 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) ท่านละ 149,900 144,900 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  17,000 16,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน - เสริมเตียง)   145,900 139,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคายนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000 – 100,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน  BKK – HEL-KEM//IVL-HEL-BKK หกัค่าใชจ่้าย 35,000 35,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2561) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วฟินแลนด์ (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศฟินน์แอร์ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
▪  ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ), ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
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▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัร์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ พนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
ท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 
20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สถานฑูตฟินแลนด์) 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่น

สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ มารดายนิยอมให้
เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็ก
เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณีผูเ้ดินทางเป็น 

- เจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 


