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06.30 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 2 ROW D เคาน์เตอร์สายการฟินแอร์ FIN AIR (AY) โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก

แก่ทุกท่าน 

09.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบนิที่ AY 142   

  (ใช้เวลาบนิ 10 ชัว่โมง 55 นาท+ี) (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์ จากนัน้ **รอเปลี่ยนเครื่อง** 

16.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบนิฟินแอร์ เที่ยวบนิที่  AY 605   

18.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงอวิาโล ประเทศฟินแลนด์ น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรยีบร้อย  

(**เวลาท้องถิน่ของประเทศฟินแลนด์ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  IVALO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวท่ีเมืองอิวาโล 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดย

จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู • สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ • เมืองอิวาโล • ฟินแลนด์    

                                 (-/บนเครื่อง/เยน็) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางขา้มสูพ่รมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิรค์เนส(Kirkenes)โดยรถโค้ชปรบัอากาศ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง+) หรอื

เป็นที่รู้จักกันในนามของ นครหลวงแห่งบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสนัสไตล์นอวเีจยีน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรวัๆ ผ่านชม

ทะเลสาบอนิาร ีแหล่งน ้าจดืขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศยัของชนพื้นเมอืงชาวซามิ 

 

เที่ยง                 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านสู ่สถานี King Crab Safari ปรบัโหมดร่างกายเขา้สู่การตะลุยหมิะ กบักจิกรรมนัง่รถลากจบัปูยกัษ์ ทางบรษิทัฯได้จดัเตรยีมอุปกรณ์

กนัหนาว ถุงมอื รองเท้าตะลุยหมิะไว้ให้กบัทุกท่าน โดยจะมเีจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิน่) คอยดูแลให้ค าแนะน า จากนัน้ น าท่านนัง่รถเล่ือนท่ี

ลากโดยสโนว์โมบิล Snowmobile เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน ้าแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุด จบัปูยกัษ์ Red King Crab หรือปู

ยกัษ์เป็นสตัว์เศรษฐกจิที่ส าคญัของประเทศนอร์เวย์ แต่ละตวัจะมนี ้าหนักประมาณ 10 –13 กโิลกรมั ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร 

เลยทีเดียว ไกด์ท้องถิ่นจะแสดงกรรมวธิี การจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสมัผสัด้วยตัวเอง จากนัน้ จะน าปูที่จับได้มาปรุงเป็น

อาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ (บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์สดๆ พร้อมน ้าจิ้มซฟีู้ดจากเมอืงไทย)  

วนัท่ีสอง อิวาโล • เมืองเคิรค์เนส Kirkenes • กิจกรรมนัง่รถลากจบัปูยกัษ์ King Crab Safari  

    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  THON HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวท่ีเมืองเคิรค์เนส 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั โดย

จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัท่ีสาม ซาริเซลก้า • ขบัสโนวโ์มบิลตะลุยหิมะ • พกั Northern Light Village 

    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซาริเซลก้า โดยรถโค้ชปรบัอากาศ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง+) เมอืงท่องเที่ยวตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

ฟินแลนด์มชีื่อเสยีงอย่างมาก ทางด้านที่พกัและรสีอร์ท และเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของแลปแลนด์ที่มโีอกาสเหน็แสงเหนือได้มากที่สุด 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้  น าท่านสมัผสักจิกรรมอนัดบัหน่ึงของการเที่ยวแบบตะลุยหมิะ ด้วยการขบัขี ่สโนวโ์มบิล SNOWMOBILE (**รถ 1 คนั นัง่ได้เพียง 2 ท่าน**) 

พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรอืน ้าแขง็ โดยท่านจะได้รับค าแนะน าในการขบัขีท่ี่ถูกต้อง สนุกสนาน และปลอดภัย จาก

เจ้าหน้าที่ผูเ้ชี่ยวชาญ และช านาญเสน้ทางในการเที่ยวแบบสโนว์โมบลิ ซาฟาร ีโดยทางบรษิทัฯ ได้มกีารจดัเตรยีมเครื่องกนัหนาวให้ท่านอยา่ง

ครบถ้วน ตัง้แต่ศีรษะจรดเท้า ให้ท่านได้ เปลี่ยนชุด และสวมใส่ชุดใหม่ด้วยชุดกันหนาว , เปลี่ยนรองเท้าที่ให้ความอบอุ่น, ถุงมือ, หมวก

กนัน็อคเพื่อความ เรยีบร้อยปลอดภยั จากนัน้ ท่านจะได้สนุกสนานโลดแล่นไปตามทุ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ลดัเลาะไปตามป่าน ้าแขง็ และเพลนิ

เพลนิกบัการขบัขีส่โนว์โมบลิในดนิแดนแห่งความสุขกลางหมิะ ตะลุยไปในทุ่งน ้าแขง็กว้างอย่างเต็มอิม่ตลอด 2 ชัว่โมง 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม Northern Lights Village Saariselka หรอืเทยีบเท่า เพื่อให้ท่านได้มเีวลาได้ร่วมสนุกกบักจิกรรมมากมายภายในรี

สอร์ทอย่างเต็มอิม่  



BT-FIN01_AY_FEB-APR2022 

 โรงแรมสไตล์ CABIN หลงัคากระจก สร้างด้วยกระจกน าความร้อนแบบพิเศษ ซ่ึงจะท าให้ระดบัอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด 

พร้อมห้องน ้าส่วนตัวและห้องอาบน ้าแบบฝักบวัภายในห้องพกัเป็นการเปิดประสบการณ์เฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ท่ีท่าน

จะต้องประทบัใจไม่มีวนัลืม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดย

จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

 

   

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพทุ่งหมิะแห่ง

แลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ที่ออกหากินในเวลากลางวนั  ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้้หน็ภูมิประเทศอัน

แปลกตา หมิะ สลบัทวิสน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัท่ีส่ี  ซาริเซลก้า • โรวาเนียมิ •  หมู่บ้านซานตาคลอส  •  กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ          

        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทัว่โลก น าท่าน ถ่ายรูปกับ เส้น

อาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของ บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้น

อาร์กตกิเซอร์เคลิจะอยู่ที่ 66 องศา 33 ลปิดา 44 ฟิลปิดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยู่แถบน้ีมีโอกาสไม่พบกับ

พระอาทติย์ขึน้เลยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง หรอืพระอาทติย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมง  

 

น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE) หรอืที่ท าการของ ซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสสีนัสดใสมากมาย 

พร้อมทัง้ให้ท่านได้พบกบัลุงซานตาคลอสตวัโตในชุด ครสิต์มาสสแีดงที่คอยต้อนรบันักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยสหีน้าที่ยิ้มแย้ม น าท่านแวะชม

ที่ท าการไปรษณีย์ ซานตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสนัเพื่อ

เขยีน อวยพรครอบครวัและมติรสหาย พร้อมทัง้ฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงัประเทศไทยได้ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ อสิระให้ท่านเดินเล่น

ถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตาม  อัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลกึ 

ภายในหมู่บ้านซานตาคลอสแห่งน้ี 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดย

จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

จากนัน้ น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) โดยรถบัสปรับอากาศเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่จะปรากฏในตอนกลางคนืยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะ

ปรากฎเป็นแสงสีเขยีวที่ พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคนื *** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถ

ก าหนดหรือทราบ ล่วงหน้าได้  โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ

เหมาะสม *** 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคิติร่า (Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟินแลนด์ ผ่านชมเมือง  จนกระทัง่สู่ หมู่บ้านเลว่ี 

(Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารกั ในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลา  ให้ท่านเดินทางเล่นเก็บภาพความสวยงาม

อย่างเต็มที่  

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า โรวาเนียมิ • เมืองคิติร่า •  หมู่บ้านเลว่ี •  นัง่กระเช้าชมวิว Levi 2000 Gondoli           ฟารม์กวางเรนเดียร ์

Reindeer Farm                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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จากนัน้  น าท่าน นัง่กระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ขึ้นสู่ยอดเขาเลวี่ จุดชมววิที่สวยงามที่สุดของตวัเมือง ให้ท่านได้สนุกสนานในบรเิวณลานหมิะและเนินเขา 

ท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการเล่นสโนว์ตามอธัยาศยั  
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์(Reindeer 

Farm) หรื อ ฟ าร์ ม ก ว า งค ารี บู  พ ร้ อ ม สั ม ผั ส

ประสบการณ์นัง่รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ข้าม

ผ่านเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (การนัง่รถลากเลื่อนหิมะ 

Sled Ride ขึ้นกับสภาพ อากาศในวนันัน้ๆ) ให้ท่านได้

สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นสตัว์

เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ โดยตัวผู้มีขนาดใหญ่ 

ขนาดโตเต็มที่มีน ้ าหนักกว่า 300 กิโลกรัม และสูง

ประมาณ214 เซนตเิมตร ขนตามล าตวัยาม ปกตจิะมสีนี ้าตาล แต่เมื่อเขา้สู่ฤดูหนาว ขนจะเปลี่ยนไปเป็นสอี่อนขึน้ หรอืสขีาว ชาวแลปแลนด์

นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้ งานส าหรบัรถลากเลื่อน อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปกบักวางเรนเดยีร์แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชดิเต็มอิม่ตลอด 1.30 ชัว่โมง 

พร้อมบรกิารชา/กาแฟเพื่อคลายความหนาว 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      

จากนัน้  น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
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(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดย

จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเคม่ี เมอืงท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่รมิอ่าวน ้าลกึบอธเนีย บรเิวณทางตอนเหนือของทะเลบอลตคิ มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีง 

22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มคีวามส าคัญของแลปแลนด์ เน่ืองจากเป็นที่ประจ าการของเรอืตัดน ้าแข็ง และมีการจดั

เทศกาลปราสาทในทุกๆ ปี  น าท่านเข้าชมภายในอาคาร Snow Experince 365 เข้าชมภายใน Ice Restaurant ภตัตาคารและบาร์

น ้าแขง็ ที่เปิดให้บรกิารตลอดทัง้ปี ท่านจะได้ ชมประตมิากรรมและน ้าแขง็ที่อศัจรรย์ ผนังทัง้หมดตกแต่งด้วยน ้าแขง็ ได้ เวลาอนัสมควรน า

ท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื  

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านสู่ท่าเทียบเรือ เรือตัดน ้าแข็ง (SAMPO ICEBREAKER CRUISE) ที่โด่งดังที่สุดในโลก เรือปลดประจ าการแล้ว น ามาให้

นักท่องเที่ยวได้สมัผสักับความหฤหรรษ์ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน ้าแขง็ที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก ให้ทุกท่านได้

วนัท่ีหก เมืองเคม่ี • Snow Experince 365 •  Ice Restaurant •  นัง่เรือตดัน ้าแขง็ SAMPO     

       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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สมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลมืเลอืน จากการทลายทุ่งน ้าแขง็ที่จบัตวัหนา กว่า 1 เมตรในแต่ละวนั อสิระให้ท่านได้ว่ายน ้าทะเล ICE 

Swimming ลงว่ายน ้าในบ่อน ้ากลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน ้าแขง็หนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุด

พเิศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT ระหว่างทางที่ล่องไปบนน ้าแขง็ และหมิะขาวโพลน ท่านสามารถที่จะสมัผสัประสบการณ์ใหม่

ด้วยการลงไป ว่ายน ้าที่มีอุณหภูมติ ่ากว่า 0 องศา ด้วยชุดชูชีพที่ออกแบบพเิศษที่สามารถป้องกนัความหนาวเยน็ได้อย่างดีเยี่ยม  ท่านจะ

รู้สกึเหมอืนลอยอยู่ในทะเลธรรมดาแต่รอบ ๆ ตวัท่านเป็นน ้าแขง็ทัง้หมด  

 

  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      
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จากนัน้  น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม SCANDIC CITY ROVANIEMI HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั โดย

จะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม ให้ท่านได้สมัผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทยีม สุนัขฮัสกี้ที่มีไว้บรกิาร

ภายในฟาร์ม พร้อมสมัผสักบัความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพนัธุ์ไซบเีรียนฮสักี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่  แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลงั เป็น

คุณสมบตัทิี่สบืทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิง่แวดล้อมที่หนาวเยน็อย่าง รุนแรงของไซบเีรยี และจากการเพาะพนัธุ์ของชาวชุกช ี(Chukchi) 

ที่อาศยัอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวปี เอเชยี สุนัขถูกน าเขา้มาในอลาสก้า ระหว่างช่วงตื่นทองที่เมอืงนอมน์ (Nome) และแพร่

เขา้สู่สหรฐัอเมรกิาและ แคนาดาในฐานะสุนัขลากเลื่อน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่สนามบนิโรวาเนียม ิ

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์ จากนัน้ **รอเปลี่ยนเครื่อง** 

14.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบนิฟินแอร์ เที่ยวบนิที่  AY 534   

วนัท่ีเจด็ โรวาเนียมิ • ฮสักี้ซาฟารีฟารม์ • เฮลซิงกิ    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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15.25 น. เดนิทางถงึ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์ เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมพีรมแดนตดิกบัประเทศรสัเซยี ซึ่งสถาปัตยกรรม ภายใน

เมอืง จะเป็นแบบคลาสสคิโบราณ ผสมผสานกบัแบบทนัสมยัของสแกนดเินเวยีที่มชีื่อเสยีงด้านศลิปะและการ  

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

**เพื่อออกเอกสารผลตรวจใชใ้นการเชค็อนิกลบัประเทศไทย (รวมค่าบรกิารตรวจเรยีบร้อยแลว้)** 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเฮลซิงกิ 

ณ ห้างสต๊อกมาน ซึ่งเป็นห้างสรรพสนิค้าที่ใหญ่

ที่สุดในฟินแลนด์ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปป้ิงตาม

อัธยาศัย น าท่านเดินทางต่อไปยัง ย่านถนน

เอสปลานาดิ ย่านถนนคนเดินส าหรับนักช้อปที่

ต้องไม่พลาดมาเยอืน เป็นแหล่งช้อปป้ิงใจ กลาง

เมอืง ซึ่งมทีัง้สนิค้าพื้นเมอืง ที่สองขา้งทางเต็มไป

ด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไป

ด้วยสนิค้า ดไีซน์ชื่อดงั  

19.00 น.  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม HOLIDAY INN WEST RUOHOLAHTI HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียง

โรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อน

การเดนิทาง) 

 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านชม จตัุรสัรฐัสภา (Senate Square) จตุัรสักลางเมอืงที่ใช้จดักจิกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนย์กลางทาง ประวตัศิาสตร์ของเฮลซงิก ิโดย

ใจกลางจตุัรสัมอีนุสาวรยี์พระเจา้อเลก็ซานเดอร์ ที่ 2 ประดษิฐานอยู่อย่างโดดเด่น เป็นสง่า และด้านหลงัรูปปั้นนัน้เอง คอื มหาวหิารเฮลซงิก ิ

(Helsinki Cathedral) ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็น มหาวิหารสีขาวบรสิุทธิส์วยงาม ตัง้เด่นตระหง่านอยู่จนเรยีกว่าเป็นจุดแลนด์

มาร์กของเฮลซงิกก็ิว่าได้ซึ่งจะม ีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกนัเป็นจ านวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามและคลาสสคิให้ชมกนั 

วนัท่ีแปด เฮลซิงกิ • จตัุรสัรฐัสภา • วิหารอุสเพนสกี้ • อนุสาวรียซิ์เบลิอุส • โบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ  สนามบินเฮลซิลกิ • กรุงเทพฯ

      (เช้า/กลางวนั/บนเครื่อง) 
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จากนัน้  น าท่านเขา้ชม วิหารอุสเพนสกี้ วหิารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรสัเซยีในช่วงปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตวัวหิารเองใช้เวลา

ก่อสร้างเพยีง 6 ปีเศษหลงัจากเขาเสยีชวีติลง การออกแบบด้านนอกวิหารมสีีสนัแปลกตาซึ่ง หาดูได้ยากโดยตวัวหิารสีน ้าตาลอฐิโดมสีฟ้า

อ่อน และยอดโดมสทีอง  
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จากนัน้  น าท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส ตัง้อยู่ในสวนซเิบลิ

อุส สร้างขึน้เพื่อสดุดใีห้แก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสกิ

ชื่อดงัของ โลกชาวฟินแลนด์นามว่าJean Sibelius ผู้

แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุก

ขึ้นมาเรียกร้องเอกราช  จากรัสเซีย ลักษณะเป็น

อนุสาวรีย์ที่ตัง้อยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า 

แปลกตาทัน สมัย สร้างโดยน าเอาแท่ง เหล็ก 600 

แท่งมาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของ

ออร์แกนลม ตัง้อยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า  

จากนัน้  น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ (โบสถหิ์น) หน่ึงในสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีจะมี ผูค้นนับล้านคนมา

เยอืนโบสถ์แห่งน้ี ออกแบบโดยพีน้่องสถาปนิกนาม ทโีม และทูโอโม โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ปี ตัง้แต่ค.ศ.1930-1969 บรเิวณด้านในสร้าง

ขึน้จากการสกดัหนิล้วนๆ หลงัคามุงด้วยทองแดงและเว้นช่องตรงกลาง เป็นเหมอืนลายลูกกรงแนวตัง้เพื่อให้แสงธรรมชาตสิามารถส่องเข้า

มาด้านในได้ การออกแบบเช่นน้ีท าให้บรเิวณโถง ด้านในเกดิเป็นอะคูสตคิชัน้ยอดในการแสดงดนตรซีึ่งปัจจุบนัสถานที่แห่งน้ีถูกใช้ในการจัด

แสดงคอนเสริ์ตบ่อยครัง้  



BT-FIN01_AY_FEB-APR2022 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเฮลซงิก ิ เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

16.50 น. เดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนิฟินแอร์เที่ยวบนิที่AY 141(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

07.25+ น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลมื 

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

 

 

 

 

วนัท่ีเก้า สนามบินสุวรรณภมิู      
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปีพกักบั

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริม

เตียง) 

พกัเด่ียว 

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

19-27 มี.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 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเชค็กบัทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 

*** การนัต ี10 ท่านออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
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 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ)และตัว๋เครื่องบนิภายในชัน้ประหยดั Economy 

Class เสน้ทาง (เฮลซงิก-ิอวิาโล-โรวาเนียม-ิเฮลซงิกงิ) สายการบนิฟินแอร์ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 7 คนื พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 8 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้น้ีหากสายการบินมีการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดตามการ

เปลี่ยนแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 ค่ารถโค้ชน าเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

 ค่าน ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คนืค่าวซ่ีาให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม 

 ค่าไกด์ท้องถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถงึการ

สูญเสยีทรพัย์สนิส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไมร่วม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรดีที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืง

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ  

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน่,คนขบัรถ,ผูช้่วยคนขบัรถ 35 ยูโร /ทรปิ/ลูกทวัร์1ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ 900 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร์ 1 ท่าน 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

 ค่าโรงแรม AQ 1 คนื + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

 ค่าประกนัสุขภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหว่างท่องเที่ยว 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร์ 
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การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 80,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทนัทก่ีอนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางได้ตามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซ่ีาที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางได้ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายจรงิที่เกดิขึน้ดงัต่อไปน้ี 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้นแมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา  

• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิที่ออกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซ่ีา ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิ

ถ้าออกตัว๋มาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลอืจะคนืให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดนิทาง

หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจ้งให้ท่านทราบ และมเีอกสารชี้แจงให้ท่านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100%  
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• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวัด หรือ  ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรือ

พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอื่น ๆ  

• บรษิทัฯจะท าการยื่นวซ่ีาของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีู้ส ารองที่นัง่ครบ 10 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เน่ืองจากบรษิทัฯจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, ห้องพกัที่ได้รบั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้

คณะครบ 10 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซ่ีาให้กบัทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซึ่งทาง  ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซ่ีาด้วย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มคีวามประสงค์จะยื่นวีซ่า

ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษิทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านัน้ มไิด้เป็นผูพ้จิารณาว่าวซ่ีาให้กบัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ ก าหนดไว้ (10 

ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษิทัต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ  ที่เกดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทัง้หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและ

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้

ทราบและหากไฟล์ทบนิมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ  ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทวัร์ทัง้หมด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได้  

 ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวนัอาทติย์ ต้องขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักล่าว 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  
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 หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางต้องมี

อายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ เวลาบนิ , การประท้วง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯหรอืเหตุภยัพบิัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั 

ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบตัิเหตุในรายการท่องเ ที่ยว(ซึ่ง

ลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรอื

ในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัใ น

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้งต้นน้ีแล้วทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจบุนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเขา้และออก

ประเทศได้ เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งเป็นสิง่ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชดัเจน สิง่น้ีอยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

 กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์และรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

**กรุณากรอกขอ้มูลส าคญัส าหรบักรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 
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ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศฟินแลนด)์ 

ย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (จามจุรีสแควร ์ชัน้ 4 ) 

 

• ในการยื่นวซี่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสอืเดนิทาง ไวจ้นกว่าจะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวซี่า ไม่สามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาใชไ้ด ้  

ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของ

ทางสถานทูต หรอื อาจชา้หรอืเรว็กว่าก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต 

*** สถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 
 
 
 

 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ต้องมหีน้าเหลอืส าหรบัประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใชง้านเหลอืไม่

น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซ่ีาด้วย)  

***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  

(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

 
 
 
 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 



BT-FIN01_AY_FEB-APR2022 

 

 
 

  

รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ  

(พื้นหลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนห้ามสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทค เลนส์ รูป

ไม่เลอะหมกึ) 

 
 

 
             กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบญัชีออมทรพัย์ ประกอบด้วย 

• Bank Statement ย้อนหลงั 6 เดอืน 

• Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงนิทัง้ 2 ประเภท ผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แล้วค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 15 วนั ) ก่อนวนัยื่น     

 วซี่า   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

ส าคญัมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้เดียวก่อนการยื่นวีซ่าเดด็ขาด 

 
• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรบัรองค่าใช้จ่ายได้นัน้ คอื 

-  พ่อ, แม่ สามารถรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สาม ีภรรยา ที่จดทะเบยีนสมรส รบัรองให้กนัและกนัได้ 

- เพื่อน ไม่สามารถรบัรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้ 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ 

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 

 

3. หลกัฐานการเงิน 
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• กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดงัน้ี  

 

- ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  

  พร้อมเอกสารแสดงความสมัพนัธ์   เช่น สูตบิตัร ทะเบยีนบ้าน ทะเบยีนสมรส เป็นต้น 

- หนังสอืรบัรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผูส้นับสนุนและชื่อผูเ้ดนิทางชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดอืนของบุคคลที่ออกค่าใชจ้่าย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้อง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์  

 

 

 

 

 

 
 
 

• เจ้าของกิจการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุ้นส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าที ่

โฉนดที่ดิน เป็นตนั 

• พนักงานทัว่ไป  หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศท่ีเดินทาง

ทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสอืรบัรองการเรยีน ที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

 

4. หลกัฐานการท างาน 
 

  5. เอกสารส่วนตวั 
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• ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

• สูตบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถ้าม)ี 

• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลี่ยน) 

 
 
 
 
 
 

     

 

• หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบับดิา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบดิาจะต้องคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห้บุตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตบดิามาด้วย 

• หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะต้องคดัหนังสอืระบุยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั (1 ใบ ต่อ เดก็ 1 ท่าน เท่านัน้) 

พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตบดิาและมารดา  

• ในกรณีท่ีเดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหน้าส าเนาหนังสอืเดนิทางของบดิาหรอืมารดา พร้อมกบั ส าเนา 

หน้าวซ่ีา Schengen ที่ยงัมอีายุการใชง้านได้ แนบพร้อมกบัตัว๋เครื่องบนิที่สามารถยนืยนัได้ว่าไปพร้อมกนัจงึจะสามารถยกเว้น หนังสอืยนิยอมได้ 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 

• กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

• กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา  พร้อมเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูตด้วย ทัง้สองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รบัรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านัน้ 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจรงิที่ต้องน าตดิตวัมาในวนัที่ต้องสแกนลายน้ิวมอื  

• บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูตบิตัร (กรณีอายุต ่ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงนิฝากธนาคาร ให้ตรงกบับญัชใีนการขอยื่นวซ่ีา 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
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• เวลาการอนุมตัผิลวซ่ีาจะอยู่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรอื ในบางกรณีอาจ

ใช้ระยะพจิารณานานกว่าที่ก าหนด         

• ระหว่างพจิารณาไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพจิารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูต  ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิ้น  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนที่คอย

อ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจรงิความบดิเบียน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที่  

VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศฟินแลนด์   (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศฟินแลนด ์

1.) ข้อมูลเกี่ยวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   

___________________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้าม)ี  

________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

      

   วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. _____________________________________________ 

   สถานที่เกดิ (จงัหวดั) ______________________________________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ที่อยู่ปัจจุบนั(ที่สามารถตดิต่อได้)   _______________________________________________________________________________________ 

             

      7. ประกนัการเดินทางคุ้มครองโควิด-19 
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โทรศพัท์มอืถอื  ____________________________________    E-mail :   

__________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส          สมรสไม่ได้จดทะเบยีน         หย่า           หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคู่สมรส   _____________________________________________ 

       สถานที่เกดิ (จงัหวดั)  _____________________________________________________________ 

 

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

       บุตรคนที่ 1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

            บุตรคนที่ 2 ชื่อ     นามสกุล      

                    วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

       บุตรคนที่ 3 ชื่อ     นามสกุล      

                    วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

 

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชกิในครอบครวั พี,่ น้อง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

      พี,่ น้อง ที่ 1 ชื่อ     นามสกุล      

                   วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

            พี,่ น้อง ที่ 2 ชื่อ     นามสกุล      

                   วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

                   พี,่ น้อง ที่ 3 ชื่อ     นามสกุล      

                   วนัเดอืนปีเกดิ     เพศ       

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบรษิทัที่ท างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3.2) ที่อยู่ของบรษิทัที่ท างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
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________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3.4) เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน หรอืเบอร์โทรศพัท์สถาบนัที่ท่านก าลงัศกึษาอยู่  _________________________________ 

 
       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซ่ีาเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามโีปรดระบุ) 

           ม ี    วนัที่ออกวซ่ีา และวนัที่หมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ________________________  วนัที่ออกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายุวซ่ีา  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัที่ออกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายุวซ่ีา  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัที่ออกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายุวซ่ีา  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัที่ออกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายุวซ่ีา  _________________________ 

          ไม่เคยมวีซ่ีาเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมวีซ่ีาเชงเก้น โปรดระบุวนัที่สแกนลายน้ิวมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ที่สแกนลายน้ิวมอืล่าสุด  

                      ได้จากหน้าวซ่ีาเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วนัที่สแกนลายน้ิวมอืล่าสุด  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

 
              ออกค่าใช้จ่ายเอง                        
 
              มผีูอ้อกค่าใช้จ่ายให้    ระบุชื่อ    ความสมัพนัธ ์    

 

 

 

 

 


