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06.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการฟินแอร์ FIN AIR 

(AY) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

09.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซงิกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี AY 142   

  (ใช้เวลาบิน 10 ชั่วโมง 55 นาที+) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จากนั้น **รอเปล่ียนเคร่ือง** 

16.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี  AY 605   

18.00 น. เดินทางถึง เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย  

(**เวลาท้องถ่ินของประเทศฟินแลนด์ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  IVALO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองอิวาโล 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ • เมืองอิวาโล • ฟินแลนด์ 
                                    (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางข้ามสู่พรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิร์คเนส(Kirkenes)โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง+) หรือเป็นท่ีรู้จักกันในนามของ นครหลวงแห่งบาเร้นซ์ บ้าน

หลากสีสันสไตล์นอวีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัวๆ ผ่านชมทะเลสาบอินารี 

แหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ และท่ีอยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ 

 

เท่ียง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านสู่ สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ กับกิจกรรมนั่งรถลาก

จับปูยักษ์ ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ รองเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน โดย

จะมีเจ้าหน้าท่ี (ไกด์ท้องถ่ิน) คอยดูแลให้ค าแนะน า จากนั้น น าท่านนั่งรถเลื่อนที่ลากโดยสโนว์โม

วันที่สอง อิวาโล • เมืองเคิรค์เนส Kirkenes • กิจกรรมนั่งรถลากจับปูยักษ์ King Crab Safari  

    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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บิล Snowmobile เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ท่ีกลายเป็นน้าแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุด จับปูยักษ์ Red 

King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ละตัวจะมีน้าหนัก

ประมาณ 10 –13 กิโลกรัม ส่วนขา ท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1.8 เมตร เลยทีเดียว ไกด์ท้องถ่ินจะแสดง

กรรมวิธี การจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้น จะน าปูท่ีจับได้มา

ปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ (บุฟเฟต์ขาปูยักษ์สดๆ พร้อมน้าจ้ิมซีฟู้ดจากเมืองไทย)  

 

  

ค่า  บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  THON HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองเคิรค์เนส 
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซารเิซลก้า โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง+) 

เมืองท่องเท่ียวต้ังอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียงอย่างมาก ทางด้านท่ีพักและรีสอร์ท 

และเป็นพื้นท่ีทางตอนเหนือของแลปแลนด์ท่ีมีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากท่ีสุด 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

จากนั้น  น าท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการเท่ียวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับข่ี สโนว์โมบิล 

SNOWMOBILE (**รถ 1 คัน นั่งได้เพียง 2 ท่าน**) พาหนะท่ีคล่องตัวท่ีสุดในการเดินทางบนหิมะ

หรือน้าแข็ง โดยท่านจะได้รับค าแนะน าในการขับข่ีท่ีถูกต้อง สนุกสนาน และปลอดภัย จาก

เจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญ และช านาญเส้นทางในการเท่ียวแบบสโนว์โมบิล ซาฟารี โดยทางบริษัทฯ ได้

วันที่สาม ซารเิซลก้า • ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ • พัก Northern Light Village 

    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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มีการจัดเตรียมเคร่ืองกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน ต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า ให้ท่านได้ เปล่ียนชุด และ

สวมใส่ชุดใหม่ด้วยชุดกันหนาว, เปล่ียนรองเท้าท่ีให้ความอบอุ่น, ถุงมือ, หมวกกันน็อคเพื่อความ 

เรียบร้อยปลอดภัย จากนั้น ท่านจะได้สนุกสนานโลดแล่นไปตามทุ่งน้าแข็งขนาดใหญ่ ลัดเลาะไป

ตามป่าน้าแข็ง และเพลินเพลินกับการขับข่ีสโนว์โมบิลในดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ตะลุยไป

ในทุ่งน้าแข็งกว้างอย่างเต็มอ่ิมตลอด 2 ชั่วโมง 

ค่า  รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Northern Lights Village Saariselka หรือเทียบเท่า เพื่อให้ท่านได้มี

เวลาได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในรีสอร์ทอย่างเต็มอ่ิม  

 โรงแรมสไตล์ CABIN หลังคากระจก สรา้งด้วยกระจกน าความรอ้นแบบพิเศษ ซึ่งจะท าให้ระดับ

อุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด พรอ้มห้องน้าส่วนตัวและห้องอาบน้าแบบฝักบัวภายในห้องพัก

เป็นการเปิดประสบการณ์เฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มวัีนลืม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนยีมิ (ROVANIEMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรน

เดียร์ท่ีออกหากินในเวลากลางวัน ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ ้ห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับ

ทิวสน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของ

นักท่องเท่ียวท่ัวโลก น าท่าน ถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขต

แดนตามเส้น รุ้งและเส้นแวงเพื่ อก าหนดขอบเขตของ  บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้น

อาร์กติกเซอร์เคิลจะอยู่ท่ี 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดท่ีใน

เวลา 1 ปี คนท่ีอยู่แถบนี้มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ข้ึนเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระ

อาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  

 

วันที่สี ่  ซารเิซลก้า • โรวาเนยีมิ •  หมู่บา้นซานตาคลอส  •  กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ    
               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE) หรือท่ีท าการของ ซานตาคลอส 

ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย พร้อมท้ังให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุด 

คริสต์มาสสีแดงท่ีคอยต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกท่านด้วยสีหน้าท่ีย้ิมแย้ม น าท่านแวะชมท่ีท าการ

ไปรษณีย์  ซานตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ท่านสามารถเ ลือกซื้ อ

ไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่ อเขียน  อวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมท้ังฝาก

ซานตาคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปใน

บริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสท่ีประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตาม อัธยาศัย หรือจะ

เลือกซื้อของฝากของท่ีระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาคลอสแห่งนี้ 

  

ค่า  บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

จากนั้น น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) โดยรถบัสปรับอากาศเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ี

ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียว

ท่ี พาดผ่านท้องฟ้ายามค่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง 

ธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบ ล่วงหน้าได้  โอกาสท่ีจะได้เห็นข้ึนอยู่กับสภาพอากาศเป็น

ส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม *** 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคิติร่า (Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของฟินแลนด์ 

ผ่านชมเมือง จนกระท่ังสู่ หมู่บ้านเลวี่ (Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารัก ในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า 

ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลา ให้ท่านเดินทางเล่นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มท่ี  

 

 

 

 

 

วันที่ห้า โรวาเนยีมิ • เมืองคิติรา่ •  หมู่บ้านเลวี่ •  นั่งกระเช้าชมวิว Levi 2000 Gondoli     
      ฟารม์กวางเรนเดียร ์Reindeer Farm                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น  น าท่าน นั่งกระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ขึ้นสู่ยอดเขาเลวี่ จุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของตัวเมือง ให้ท่าน

ได้สนุกสนานในบริเวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสโนว์ตามอัธยาศัย  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ฟารม์กวางเรนเดียร์

(Reindeer Farm) หรอืฟารม์กวางคา

รีบู พร้อมสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ

ลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์ข้ามผ่าน

เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (การนั่งรถลาก

เ ล่ือนหิมะ Sled Ride ข้ึน กับสภาพ 

อากาศในวันนั้นๆ) ให้ท่านได้สัมผัสกับ

ความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็น

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีมีขนาดใหญ่ โดยตัวผู้มีขนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มท่ีมีน้าหนักกว่า 300 กิโลกรัม 

และสูงประมาณ214 เซนติเมตร ขนตามล าตัวยาม ปกติจะมีสีน้าตาล แต่เม่ือเข้าสู่ฤดูหนาว ขนจะ

เปล่ียนไปเป็นสีอ่อนข้ึน หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเล้ียงไว้เพื่อใช้  งานส าหรับรถลากเล่ือน 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชิดเต็มอ่ิมตลอด 1.30 ชั่วโมง 

พร้อมบริการชา/กาแฟเพื่อคลายความหนาว 
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ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร      

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมี่ เมืองท่องเท่ียวท่ีต้ังอยู่ริมอ่าวน้าลึกบอธเนีย บริเวณทางตอนเหนือ

ของทะเลบอลติค มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีมี

ความส าคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตัดน้าแข็ง และมีการจัดเทศกาล

ปราสาทในทุกๆ ปี  น าท่านเข้าชมภายในอาคาร Snow Experince 365 เข้าชมภายใน Ice 

Restaurant ภัตตาคารและบาร์น้าแข็ง ท่ีเปิดให้บริการตลอดท้ังปี ท่านจะได้ ชมประติมากรรม

และน้าแข็งท่ีอัศจรรย์ ผนังท้ังหมดตกแต่งด้วยน้าแข็ง ได้ เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  

 

วันที่หก เมืองเคมี ่• Snow Experince 365 •  Ice Restaurant •  นั่งเรอืตัดน้าแข็ง SAMPO 
           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  น าท่านสู่ท่าเทียบเรือ เรอืตัดน้าแข็ง (SAMPO ICEBREAKER CRUISE) ท่ีโด่งดังท่ีสุดในโลก เรือ

ปลดประจ าการแล้ว น ามาให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือ

ทลายน้าแข็งท่ีบดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ท่ี

ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้าแข็งท่ีจับตัวหนา กว่า 1 เมตรในแต่ละวัน อิสระให้ท่านได้ว่าย

น้าทะเล ICE Swimming ลงว่ายน้าในบ่อน้ากลางทะเลท่ีหนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้าแข็ง

หนา อุณหภูมิท่ีติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT 

ระหว่างทางท่ีล่องไปบนน้าแข็ง และหิมะขาวโพลน ท่านสามารถท่ีจะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วย

การลงไป ว่ายน้าท่ีมีอุณหภูมิต่ากว่า 0 องศา ด้วยชุดชูชีพท่ีออกแบบพิเศษท่ีสามารถป้องกันความ

หนาวเย็นได้อย่างดีเยี่ยม ท่านจะรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในทะเลธรรมดาแต่รอบ ๆ ตัวท่านเป็นน้าแข็ง

ท้ังหมด  
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ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร      

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

วันที่เจ็ด โรวาเนยีมิ • ฮัสกี้ซาฟารฟีารม์ • เฮลซิงกิ    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ฮัสกี้ซาฟารฟีารม์ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่ง

รถเล่ือนเทียม สุนัขฮัสก้ีท่ีมีไว้บริการภายในฟาร์ม พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัข

พันธ์ุไซบีเรียนฮัสก้ี ซึ่งเป็นสุนัขท่ี แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติท่ีสืบทอด

จากบรรพบุรุษท่ีมาจากสิ่งแวดล้อมท่ีหนาวเย็นอย่าง รุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพันธ์ุ

ของชาวชุกชี (Chukchi) ท่ีอาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป เอเชีย สุนัขถูกน าเข้า

มาในอลาสก้า ระหว่างช่วงต่ืนทองท่ีเมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและ 

แคนาดาในฐานะสุนัขลากเล่ือน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินโรวาเนียมิ 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จากนั้น **รอเปล่ียนเคร่ือง** 

14.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี  AY 534   

15.25 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับ

ประเทศรัสเซีย ซึ่งสถาปัตยกรรม ภายในเมือง จะเป็นแบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกับแบบ

ทันสมัยของสแกนดิเนเวียท่ีมีชื่อเสียงด้านศิลปะและการ  

** น าคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST ** 

**เพื่อออกเอกสารผลตรวจใช้ในการเช็คอินกลับประเทศไทย (รวมค่าบริการตรวจเรียบร้อยแล้ว)** 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ งชื่อ

ดังของเฮลซิงกิ ณ ห้างสต๊อกมาน 

ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในฟินแลนด์ มีเวลาให้ท่านได้ช้อป

ปิ้ งตามอัธยาศัย น าท่านเดินทาง

ต่อไปยัง ย่านถนนเอสปลานาดิ  

ย่านถนนคนเดินส าหรับนักช้อปท่ี

ต้องไม่พลาดมาเยือน เป็นแหล่งช้

อปปิ้ งใจ กลางเมือง ซึ่งมีท้ังสินค้าพื้นเมือง ท่ีสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิ

ชเรียงรายไปด้วยสินค้า ดีไซน์ชื่อดัง  

19.00 น.  บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม HOLIDAY INN WEST RUOHOLAHTI HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านชม จัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) จัตุรัสกลางเมืองท่ีใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็น

ศูนย์กลางทาง ประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ท่ี 

2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่น  เป็นสง่า และด้านหลังรูปปั้ นนั้นเอง คือ มหาวิหารเฮลซิงกิ 

(Helsinki Cathedral) ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็น มหาวิหารสีขาวบริสุทธ์ิสวยงาม ต้ังเด่น

ตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ซึ่งจะมี นักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูป

กันเป็นจ านวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ีงดงามและคลาสสิคให้ชมกัน 

 

วันที่แปด เฮลซิงกิ • จัตุรสัรฐัสภา • วิหารอุสเพนสกี้ • อนุสาวรยี์ซิเบลิอุส • โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ

  สนามบินเฮลซิลกิ • กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวัน/บนเครื่อง) 
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จากนั้น  น าท่านเข้าชม วิหารอุสเพนสกี้ วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี 

ค.ศ. 1808-1862 แต่ตัววิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเศษหลังจากเขาเสียชีวิตลง การ

ออกแบบด้านนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซึ่ง หาดูได้ยากโดยตัววิหารสีน้าตาลอิฐโดมสีฟ้าอ่อน และ

ยอดโดมสีทอง  

 

จากนั้น  น าท่านชม อนุสาวรยี์ซิเบลิอุส ต้ังอยู่

ในสวนซิเบลิอุส สร้างข้ึนเพื่ อสดุดี

ให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อ

ดังของ  โลกชาวฟินแลนด์นามว่า

Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลน

เดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุก

ข้ึนมาเรียกร้องเอกราช จากรัสเซีย 

ลั กษณะ เป็ นอนุ ส าว รี ย์ ท่ี ต้ั งอ ยู่

กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตาทัน สมัย สร้างโดยน าเอาแท่ง เหล็ก 600 แท่งมาเชื่อม

เข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ต้ังอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า  
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จากนั้น  น าท่านเข้าชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (โบสถ์หิน) หนึ่งในสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียว ซึ่งในแต่ละปีจะมี ผู้คนนับล้านคนมาเยือนโบสถ์แห่งนี้ ออกแบบโดยพี่น้องสถาปนิก

นาม ทีโม และทูโอโม โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ปี ต้ังแต่ค.ศ.1930-1969 บริเวณด้านในสร้างข้ึน

จากการสกัดหินล้วนๆ หลังคามุงด้วยทองแดงและเว้นช่องตรงกลาง เป็นเหมือนลายลูกกรง

แนวต้ังเพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาด้านในได้ การออกแบบเช่นนี้ท าให้บริเวณโถง 

ด้านในเกิดเป็นอะคูสติคชั้นยอดในการแสดงดนตรีซึ่งปัจจุบันสถานท่ีแห่งนี้ถูกใช้ในการจัดแสดง

คอนเสิร์ตบ่อยคร้ัง  

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ  เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

16.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินฟินแอร์เท่ียวบินท่ีAY 141(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

 

 

07.25+ น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ      
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ากวา่ 12 
ปีพักกบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ากวา่ 
12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน(เสรมิ

เตียง) 

พักเดี่ยว 

11-19 ก.พ.65 15+1 159,000 158,000 157,000 25,000 

19-27 ม.ีค.65 15+1 159,000 158,000 157,000 25,000 

8-16 เม.ย.65 15+1 159,000 158,000 157,000 25,000 
 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 

*** การันตี 10 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ)

และต๋ัวเคร่ืองบินภายในชั้นประหยัด Economy Class เส้นทาง (เฮลซิงกิ-อิวาโล-โรวาเนียมิ-เฮลซิงกิง) 

สายการบินฟินแอร์ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 7 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

8 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 35 ยูโร /ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 900 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

 ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

 ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเท่ียว 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 80,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 



BT-FIN01_AY_FEB-APR2022 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ี

เกิดข้ึนดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทฯจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, 
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ห้องพักท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 

ท่าน จึงจะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 
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➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเก้น  (ประเทศฟินแลนด์) 

ยื่นวซี่าเดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (จามจุรสีแควร ์ช้ัน 4 ) 

 

• ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสอืเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนมุัติผลวีซ่า ไม่
สามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วัน
ท าการ ไมร่วมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทตู 
หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
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หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซา่

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ด้วย)  

***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ  

(สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดย

เด็ดขาด*** 

 
 
 
 

 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือ

นักเรยีน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะ

การยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ต

ต่างชาติด้วย*** 
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รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ  

(พื้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 
 

 
             กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงินใชป้ระเภทบัญชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

• Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดือน 

• Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงนิท้ัง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงนิในบัญชีไม่เกิน 15 วัน ) ก่อนวันยื่น     

 วีซ่า   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเปน็ภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

ส าคัญมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวซ่ีาเด็ดขาด 

 
• กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ยใหบุ้ตรได้ 

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ยให้กันได้ 

• กรณทีี่มผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมเีอกสารของผูส้นับสนุนดังนี ้ 

 

- ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ  

  พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์   เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนังสือรับรองค่าใช้จา่ย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผู้สนับสนนุและชื่อผู้เดินทางชัดเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

-  Statement   ย้อนหลัง 6  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จา่ย  เป็นภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

2. รูปถ่าย 

 

3. หลักฐานการเงิน 
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• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

• พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน 

พรอ้มระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

• นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

 

 
 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 
 
 
 
 
 

4. หลักฐานการท างาน 
 

  5. เอกสารส่วนตัว 
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• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เทา่นั้น) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา  

• ในกรณทีี่เดินทางพรอ้มกนั แต่บิดาหรอืมารดา มวีีซ่าอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหน้าส าเนาหนังสือ

เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ ส าเนา หน้าวีซ่า Schengen ท่ียังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับ

ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีสามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้ 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง

ส านักงานเขต หรอือ าเภอ* 

• กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงท่ีต้องน าติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายนิ้วมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอืมารดา 
มารดา 
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• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

• การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 

 

 

 

ข้อมูลค ารอ้งขอยื่น วซี่า ประเทศฟินแลนด์   (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวซี่าประเทศฟินแลนด์ 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   ___________________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  ________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

      

   วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. _____________________________________________ 

   สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ______________________________________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   _______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  ____________________________________    E-mail :   __________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ได้จดทะเบียน         หย่า           หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

             

      7. ประกันการเดินทางคุ้มครองโควิด-19 



BT-FIN01_AY_FEB-APR2022 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   _____________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _____________________________________________________________ 

 

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนท่ี 1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วันเดือนปีเกิด     เพศ       

            บุตรคนท่ี 2 ชื่อ     นามสกุล      

                    วันเดือนปีเกิด     เพศ       

       บุตรคนท่ี 3 ชื่อ     นามสกุล      

                    วันเดือนปีเกิด     เพศ       

 
2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชกิในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

      พี่, น้อง ท่ี 1 ชื่อ     นามสกุล      

                   วันเดือนปีเกิด     เพศ       

            พี,่ น้อง ท่ี 2 ชื่อ     นามสกุล      

                   วันเดือนปีเกิด     เพศ       

                   พี่, น้อง ท่ี 3 ชื่อ     นามสกุล      

                   วันเดือนปีเกิด     เพศ       

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้าก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศกึษา และลง

รายละเอียดอ่ืนๆ ลงในชอ่งว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 



BT-FIN01_AY_FEB-APR2022 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีทา่นก าลังศึกษาอยู่  _________________________________ 

 
       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ใหต้รวจสอบท่ีหน้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหนา้วีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีทา่นเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 
              ออกค่าใช้จ่ายเอง                        
 
              มีผู้ออกค่าใช้จา่ยให้    ระบุชื่อ    ความสัมพันธ์    

 

 

 

 

 


