8 วัน ฟิ นแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์ เบรกเกอร์
ช่ วงเวลาที่ดที ี่สุดในการเห็นแสงเหนือ (Northern Light) คือระหว่าง พฤศจิกายน – มีนาคม

โปรโมชั่นพิเศษ (บินตรง) โดยสายการบินฟิ นน์ แอร์ ปี 2019
เริ่มต้ น 139,900 บาท
(ไม่ รวมวีซ่าเชงเก้น และ ทิปต่ างๆ)
14- 21 มี.ค. / 12 - 19 เม.ย. 2019
เฮลซิงกิ – เคมิ – เรือตัดนา้ แข็งไอซ์ เบรกเกอร์ – ปราสาทหิมะ – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส
ขับสโนว์โมบิล – ไอซ์ ฟิชชิ่ง – ซาลิเซก้า – ฟาร์ มไซบีเรียนฮัสกี้ พร้ อมนั่งรถลากเลือ่ น
ฟาร์ มกวางเรนเดียร์ พร้ อมนั่งรถลากเลือ่ น พิเศษ นั่งรถตามล่าหาแสงเหนือ (ออโรร่ า ฮันติง้ ) – อิวาโล
(พักโรงแรมกระจก : Northern Light Glass Igloo Hotel มีห้องนา้ และห้ องอาบนา้ ส่ วนตัว)

8 วัน ฟิ นแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์ เบรกเกอร์
ช่ วงเวลาที่ดที ี่สุดในการเห็นแสงเหนือ (Northern Light) คือระหว่าง พฤศจิกายน – มีนาคม

วันแรก

กรุ งเทพมหานคร – เฮลซิงกิ

20.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตูทางเข้าที่ 4
อาคารผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟิ นน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY 144 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่า และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ เฮลซิ งกิ

23.25 น.
วันทีส่ อง

เฮงซิงกิ – เคมิ – ปราสาทหิมะ

05.55 น.

10.50 น.
12.25 น.

เดินทางถึงสนามบินเฮลซิ งกิ กระเป๋ าเช็คทรู ไปยังสนามบินเคมิ
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัยภายในสนามบินเฮลซิ งกิ
ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิ งกิ สู่ สนามบินเคมิ โดยเที่ยวบิน AY632 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.35 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเคมิ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านเข้าชมปราสาทหิ ม ะ (Snow Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ ที่ ส ร้ างขึ้ น จากหิ ม ะและน้ าแข็ งบนพื้ น ที่ รวมกว่า
20,000 ตารางเมตร ภายในประกอบด้ ว ยห้ อ งสวยงามมากมาย อาทิ เช่ น สโนว์เรสเตอรอง (Snow Restaurant)
ซึ่ งเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆทาขึ้นจากน้ าแข็ง ไม่ว่าจะเป็ นโต๊ะหรื อเก้าอี้ / สโนว์โฮเทล (Snow Hotel) ห้องพักสี ขาวโพลน
ซึ่ งเตียงทาขึ้นจากน้ าแข็ง และตามผนังมีการแกะสลักลายน้ าแข็งไว้อย่างลงตัว / สโนว์แชปเพล (Snow Chapel) หรื อ

โบสถ์น้ าแข็ง ซึ่ งมีไว้รองรับคู่บ่าวสาวที่ตอ้ งการจัดงานแต่งงานในดินแดนหิ มะ / และห้องอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้
เลือกชม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Scandic Kemi Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

เคมิ – ล่องเรือตัดนา้ แข็งซัมโป (Sampo Icebreaker) –โรวาเนียมิ (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม เมืองเคมิ (Kemi) เมืองท่องเที่ยวที่ต้ งั อยูร่ ิ มอ่าวน้ าลึกบอธเนี ย (Gulf of Bothnia) บริ เวณทางตอนเหนือของ
ทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศัยอยูเ่ พียง 22,000 คน แต่เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่มีความสาคัญของ
แลปแลนด์ เนื่ องจากเป็ นที่ประจาการของเรื อตัดน้ าแข็ง และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั
ของเหมืองแร่ โครเมี่ยมแห่ งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้วย นำท่ำนถ่ายรู ปกับโบสถ์แห่ งเคมิ (Kemi Church) ซึ่ งเป็ นโบสถ์
ศำสนำคริ ส ต์ นิ ก ำยโปรเตสแตนท์ ที่ ถู ก สร้ ำ งและออกแบบตำม สถำปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค โดยสถำปนิ ก ชื่ อ
ดังชำวฟิ นแลนด์นำม Josef Stenback ได้เวลานาท่านเช็คอินขึ้นเรื อตัดน้ าแข็ง (Ice Breaker)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อตัดน้ าแข็ง Sampo Ice breaker

บ่าย

นาท่ าน ล่ องเรื อตัดน้ าแข็งซัมโป (Sampo Ice Breaker) ล่ องบนน้ าทะเลซึ่ งเย็นยะเยือกจนกลายเป็ นน้ าแข็ง สัมผัส
ประสบการณ์ ค รั้ งหนึ่ งในชี วิต ที่ น่ าตื่ น ตาตื่ น ใจกับ การลอยตัว ในทะเลน้ า แข็ ง ด้วยชุ ด ความร้ อ นพิ เศษ (Warm
Impermeable Survival Suits) ซึ่ งปกป้ องร่ างกายท่ านจากความเย็น อัน หนาวยะเยือ กที่ ระดับ ต่ า กว่า ลบยี่สิ บ องศา
เซลเซี ยส พร้ อมรั บ ประกาศนี ยบัตรการมาเยือนทะเลน้ าแข็งกับ ทางเรื อ ได้เวลานาท่ านมุ่งหน้าสู่ เมืองโรวาเนี ยมิ
(Rovaniemi) (ระยะทาง 116 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับทัศนี ยภาพทุ่งหิ มะ
แห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ ที่ออกหากินในเวลากลางวัน ตลอดเส้นทางท่านจะ
ได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิ มะ สลับกับทิวสน และผืนน้ าที่จบั ตัวเป็ นน้ าแข็ง นับเป็ นทัศนี ยภาพอันแปลกตาและ
สวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์น้ ีเท่านั้น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Lapland Hotel Sky Ounasvaara **** หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ ี่

โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ฟาร์ มกวางเรนเดียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก นาท่านถ่ายรู ป
กับ เส้ นอาร์ คติกเซอร์ เคิ ล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ ้ งและเส้นแวงเพื่อกาหนดขอบเขตของบริ เวณ
ซี กโลกเหนื อ โดยเส้นอาร์ กติกเซอร์ เคิลจะอยูท่ ี่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิ ลิปดาเหนือ เป็ นตัวบ่งบอกจุดเหนื อสุ ดที่ใน
เวลา 1 ปี คนที่อยูแ่ ถบนี้ มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ข้ ึนเลยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง หรื อพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็ นเวลา
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นาท่ านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิ ศ (Santa Claus Office) หรื อที่ ท าการของซานตาคลอส
ภายในตกแต่งด้วยสี สันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุดคริ สต์มาสสี แดงที่คอย
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยสี หน้าที่ยมิ้ แย้ม นาท่านแวะชมที่ทาการไปรษณี ยซ์ านตาคลอส (Santa Claus Main
post office) ท่านสามารถเลือกซื้ อไปรษณี ยบัตรหลากหลายสี สันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้ง
ฝากซานตาคลอสส่ งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทาการไปรษณี ยน์ ้ ี อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปในบริ เวณหมู่บา้ น
ซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธี มคริ สต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกซื้ อของฝาก ของที่ระลึก ภายใน
หมู่บา้ นซานตาคลอสแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ ฟาร์ มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) หรื อฟาร์ มกวางคารี บู พร้อมสัมผัสประสบการณ์ นงั่ รถเลื่อน
ลากกวางเรนเดี ยร์ ข้ามผ่านเส้ นอาร์ กติกเซอร์ เคิล (การนั่งรถลากเลื่ อนขึ น้ กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ) ให้ท่านได้
สัมผัสกับความน่ ารั กของกวางเรนเดี ยร์ ซ่ ึ งเป็ นสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมที่ มีขนาดใหญ่ โดยตัวผูม้ ี ขนาดใหญ่ ขนาดโต
เต็มที่มีน้ าหนักกว่า 300 กิ โลกรัม และสู งประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลาตัวยามปกติจะมีสีน้ าตาล แต่เมื่อเข้าสู่
ฤดู ห นาว ขนจะเปลี่ ย นไปเป็ นสี อ่อนขึ้ น หรื อสี ข าว ชาวแลปแลนด์ นิ ยมเลี้ ยงไว้เพื่ อใช้งานส าหรับ รถลากเลื่ อ น
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับกวางเรนเดียร์ แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชิด

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Lapland Hotel Sky Ounasvaara **** หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีห่ ้ า

โรวาเนียมิ – ซาลิสเซก้า – ฮัสกีซ้ าฟารีฟาร์ ม – นั่งรถลากเลือ่ น - ตามล่าแสงเหนือ (ออโรร่ า ฮันติง้ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ เมือง ซาลิ เซก้า (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทำงตอนเหนื อของฟิ นแลนด์มีชื่อเสี ยงอย่ำงมำก
ทำงด้ำนที่พกั และรี สอร์ ท (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) และเป็ นพื้นที่ทางตอนเหนื อ
ของแลปแลนด์ที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากที่สุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านมุง่ หน้าสู่ ฮัสกี้ซาฟารี ฟาร์ ม พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุ นขั พันธุ์ไซบีเรี ยนฮัสกี้ ซึ่งเป็ นสุ นขั ที่
แข็งแรง คล่ องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็ นคุ ณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิ่ งแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่าง
รุ นแรงของไซบีเรี ย และจากการเพาะพันธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ที่อาศัยอยูท่ างด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทวีป
เอเชี ย สุ นัขถู ก นาเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่ วงตื่ นทองที่ เมื องนอมน์ (Nome) และแพร่ เข้าสู่ ส หรัฐอเมริ ก าและ
แคนาดาในฐานะสุ นขั ลากเลื่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ การนัง่ รถลากเลื่อนโดยสุ นขั ไซบีเรี ยนฮัสกี้ พร้อมจิบ
ชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
หลังอาหารค่ า ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นัง่ รถออกตามล่าหาแสงเหนื อ (Aurora Hunting) โดยรถจะนาท่านสู่
ทุ่งกว้าง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนื อได้อย่างชัดเจน นับเป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ ท่องเที่ยว และ กิจกรรมที่
ไม่น่าพลาด หากมีโอกาสได้มาเยือนช่วงฤดูกาลที่เห็นแสงเหนือได้ง่ายที่สุด
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Northern Lights Village Glass Igloo Hotel ****หรือเทียบเท่า (มีห้องนา้ ส่ วนตัว)
ทางทัวร์ จัดให้ คณะเข้ าพักทีโ่ รงแรม Glass Igoo 1 คืน

วันทีห่ ก

ขับสโนว์โมบิล – ไอซ์ ฟิชชิ่ง – อินาริ - เฮลซิงกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่และสนุ กเพลิ นเพลิ นกับการขับสโนว์โมบิล (Snow Mobile) ในดิ นแดนแห่ ง
ความสุ ขกลางหิ มะ ตะลุ ยไปในทุ่งน้ าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 2 ชัว่ โมง ให้ท่านได้ขบั สโนว์โมบิลไปในดินแดน
แลปแลนด์ พร้ อ มบริ ก าร ชา, กาแฟ เพื่ อ คลายหนาว น าท่ า นสั ม ผัส ประสบการณ์ ต กปลาจากหลุ ม น้ าแข็ ง
(Snow Fishing) ให้ ท่ านได้ล องตกปลาในแถบอาร์ ค ติ ดโซน กับ การลองขุดหลุ ม และวางเหยื่อตกปลาด้วยตัวเอง
อิสระให้ท่านได้ลองทากิจกรรมนี้ อย่างเต็มที่ บริ การชา, กาแฟ เพื่อผ่อนคลายความหนาวเย็น ทั้งนี้ ทางทัวร์ บริ การชุ ด
Thermal สาหรับลูกค้าทุกท่าน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินาริ (Inari) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ซามิ (Sami Museum) หนึ่ งในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ ข องประเทศฟิ นแลนด์ ต้ งั อยู่ในใจกลางเมื องอิ น าริ บนเนื้ อ ที่
พิพิธภัณฑ์ป ระมาณ 7 เฮกตาร์ ซึ่ งมีการจัด แสดงวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณและโบราณวัตถุของฟิ นแลนด์ รวมถึ ง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของชนเผ่าชาวนอร์ ดิคที่มีการตั้งรกรากถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดบนภูมิภาค
แลปแลนด์ จุ ดประสงค์หลักของการจัดตั้งพิ พิ ธภัณ ฑ์คือการส่ งเสริ มเอกลักษณ์ ของซามิ และความภาคภู มิใจทาง
วัฒนธรรมของชาวนอร์ ดิค ไว้สาหรับชาวเมืองและนักท่องเที่ยว ทัว่ ไป จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ ทะเลสาบอินาริ
(Lake Inari) ทะเลสาบน้ า จื ด ที่ มี ข นาดใหญ่ เป็ นล าดับ ที่ 3 ของประเทศฟิ นแลนด์ ตั้ง อยู่ท างตอนเหนื อ ของเขต
แลปแลนด์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็ นอย่างยิ่ง และเป็ นแหล่งรวมพันธุ์ปลาทางธรรมชาตินานาชนิ ด อาทิ
เช่ น Trout, lake salmon, Arctic char, white fish, grayling, perch, pike บนอาณาเขตกว่ า 1,040 ตารางกิ โ ลเมตร

นอกจากนี้ ยงั ประกอบไปด้วยเกาะเล็กใหญ่ประมาณ 3,000 เกาะในอาณาเขตของทะเลสาบ ได้เวลานาท่านเดิ นทาง
กลับสู่ อิวาโล
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

(**ตารางบินเดือนเมษายน AY606 จะเปลีย่ นแปลงเป็ น 22.25-23.55 น.แทน สาหรับคณะเดินทางวันที่ 12-19 เม.ย.)
17.30 น.
19.00 น.
20.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ โดยเที่ยวบิน AY606 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การ อาหารว่ำง ระหว่างเที่ยวบินสู่ เฮลซิ งกิ
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิ งกิ นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Blu Royal Hotel ****หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

เฮลซิงกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมือง เฮลซิ งกิ (Helsinki) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1550 โดยกษัตริ ยก์ ุสตาฟ วาชา แห่ งสวีเดน เมื่ออดี ตเฮลซิ งกิ
ไม่ใช่เมืองหลวงของฟิ นแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรู กู เมื่อครั้งตกเป็ นเมืองขึ้นของสวีเดน ปี ค.ศ. 1809 – ค.ศ. 1812)
เฮลซิ งกิ ม าเป็ นเมื องหลวงของฟิ นแลนด์ต้ งั แต่ปี ค.ศ. 1812 ในสมัยที่ ตกอยู่ภายใต้ก ารปกครองของรั ส เซี ย ทาให้
เฮลซิ งกิ เป็ นเมืองที่มีวฒั นธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก และเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่
งดงามและสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย อีกทั้งทาเลที่ต้ งั ยังอยูท่ ่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก จนเฮลซิ งกิได้รับ
ฉายาว่า เป็ น "ธิ ด าแห่ ง ทะเลบอลติ ก " และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิ ง กิ ย งั ได้รั บ การยกย่อ งให้ เป็ นเมื อ งหลวงแห่ ง
วัฒนธรรมของยุโรปด้วยคาขวัญที่ ว่า "Helsinki The high tech city where culture meets nature" นาท่านถ่ ายรู ปกับ
น้ าพุธิดาแห่ งทะเลบอลติก (Havis Amanda) ถือว่าน้ าพุแห่ งนี้ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเฮลซิ งกิ และเป็ นที่มาของฉายา
ธิ ดาแห่ งทะเลบอลติก น้ าพุแห่งนี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 และได้รับการออกแบบโดย นายวิลเลย์วาเกน โดยได้ทา
การปั้ นรู ปปั้ นสาวงาม ให้นางเป็ นตัวแทนของเฮลซิ งกิ ส่ วนบอลติกก็คือคาบสมุทรที่เมืองนี้ต้ งั อยูน่ นั่ เอง นาท่านเที่ยว
ชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็ นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จดั กิจกรรมใหญ่ๆ และเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์
ของเฮลซิ งกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยูอ่ ย่างโดดเด่นเป็ นสง่า จากนั้น
นาท่ านชม อนุ สาวรี ยซ์ ิ เบลิ อุส (Sibelius Monument) อนุ ส าวรี ยแ์ ห่ งนี้ ต้ งั อยู่ใน Sibelius Park ถู กสร้ างขึ้ นเพื่ อสดุ ดี
ให้แก่นกั ประพันธ์เพลงคลาสสิ กชื่ อดังของโลกชาวฟิ นแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ ต่งเพลงฟิ นแลน
เดีย เพลงปลุกใจชาวฟิ นน์ให้ลุกขึ้นมาเรี ยกร้องเอกราชจากรัสเซี ย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

18.00 น.
20.00 น.
วันทีแ่ ปด
00.45 น.
14.50 น.

นาท่านถ่ายรู ปมหาวิหารเฮลซิ งกิ (Helsinki Cathedral) ซึ่ งในอดี ตเรี ยกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็ นมหาวิหารสี ขาวบริ สุทธิ์
สวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยูจ่ นเรี ยกว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์ กของเฮลซิ งกิก็วา่ ได้ซ่ ึ งจะมีนกั ท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายรู ปกัน
อย่างเป็ นจานวนมาก จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารอุ สเปนสกี้ (Uspenski Church) เป็ นมหาวิหารของศาสนา
คริ ส ต์นิ ก ายออร์ ธ อดอกซ์ สร้ างขึ้ น ระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบก่ อสร้ างโดย Aleksei Gornostajev
สาหรับมหาวิหารแห่ งนี้ถือว่าเป็ นเครื่ องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟิ นแลนด์กบั รัสเซี ย ที่เคยปกครองฟิ นแลนด์อยูถ่ ึง
108 ปี จากนั้นนาท่านชมโบสถ์เทมเปลิ โอคิ โอ" (Temppeliaukio Church) หรื อที่ รู้จกั กันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock
Church) หรื อ อี ก ชื่ อ หนึ่ งคื อ "โบสถ์ แ ห่ ง ความรั ก " ถู ก สร้ า งขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 14 กุ ม ภาพัน ธ์ 2511 แล้ว เสร็ จ วัน ที่ 14
กุมภาพันธ์ของปี ถัดไป และมี ความเชื่ อว่าหากใครก็ตามมาจุดเที ยนอธิ ษฐานเรื่ องเกี่ ยวกับความรักในโบสถ์น้ ี ก็จะ
สมหวังในสิ่ งที่อธิ ษฐานทุกประการ จึงทาให้มีผคู ้ นจานวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานที่นี่ เพราะว่ากันว่าคู่รักที่มา
จัด พิ ธี แ ต่ ง งานที่ โ บสถ์ แ ห่ ง นี้ จะครองรั ก กัน ยื น ยาว น าท่ า นสู่ ห้ างสรรพสิ น ค้า ฟอรั่ ม (Forum Shopping Center)
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองเฮลซิ งกิ ซึ่ งมีร้านค้ากว่า 120 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านสู่ สนามบินเฮลซิ งกิ เพื่อเช็คอินและทาคืนภาษี (Tax Refund)
กรุ งเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY143
สายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

8 วัน ฟิ นแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์ เบรกเกอร์
ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 14 - 21 มี.ค. / 12 - 19 เม.ย. 2019
อัตราค่ าบริการ

มี.ค. – เม.ย. 2019

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องคู)่ ท่านละ

139,900

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

17,000

เด็กอายุ 2-11 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน - เสริ มเตียง)

135,900

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK – HEL-KEM//IVL-HEL-BKK หักค่าใช้จ่าย

70,000 – 100,000
35,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 กันยายน 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพือ่ ทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น
2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเทีย่ วฟิ นแลนด์ (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินฟิ นน์แอร์ (กระเป๋ าเดินทางนน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศฟิ นน์แอร์
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
 ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง

 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,500 บาท
 ค่าทิปพนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 30 Euro = 1,170 บาท (เรี ยกเก็บในอินวอยซ์)
 พนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 45,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นั ด หยุ ด งาน การประท้ว ง ภัย ธรรมชาติ การก่ อ จราจล อุ บ ัติ เหตุ ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ง นี้ จะค านึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ใน
กรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษ ทั ฯ จะไม่รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่านถู กปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมื อง และจะไม่ คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิ น) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้
ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อม
ที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน

 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมี ค่าทุ กชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย สายการบิ นจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิ น USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิ นทางชั้นธุ รกิ จ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (สถานทูตฟิ นแลนด์ )
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )

1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จานวน 2 รู ป พืน้ ฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพืน้ สี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้
ไม่ ได้ ) ห้ ามสวมแว่ นสายตา (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าทีเ่ คยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้
เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูตและประเทศ) กรณีผเู้ ดินทางเป็ น
- เจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

-

กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง / เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับ รองสถานะทางการเงิ น (Bank guarantee) ของบัญ ชี ออมทรัพ ย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 1 เดือน ก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชี ออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุ ดบัญชี แสดงยอดรวมที่ มีการกระโดดข้ามเดื อน (ยอดไม่ต่อเนื่ อง) เช่ นจากเดื อน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับ รองทางการเงิ น (Bank Guarantee) ต้องระบุ ชื่อเจ้าของบัญ ชี รั บ รองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ ชื่อผูถ้ ู ก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

8 วัน ฟิ นแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์ เบรกเกอร์
(การันตีพกั Glass Igoo Hotel 100%)
ราคาทัวร์ 139,900 บาท :

14- 21 มี.ค.2019

ลาดับ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ที่

ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

12 - 19 เม.ย. 2019
สะสมไมล์

อาหาร

ส ถ าน ฑู ต ที่ เค ยส แ ก น
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทาวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง.......................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ................................. อีเมล์...................................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................

