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เฮลซิงก ิอวิาลา อนิาร ีหมู่บา้นอกิลูฟารม์สนขัฮสักี้   

โรวาเนียมิ ลา่แสงเหนือโรวาเนียมิ หมู่บา้นซานตาครอสเคมิ  

เรอืตดัน ้าแข็ง กวางเรนเดียรป์อรโ์ว พกัโรงแรมกระจกอกีลู 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ก าหนดการเดินทาง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วนัที่หน่ึง  สนามบินสวุรรณภมูิ - โดฮา - เฮงชิงก ิ

17.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้ม

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

21.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเฮงชงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) โดยเทีย่วบนิ

ทีQ่R833/QR173 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงโดฮา 0030-0130 *.*.*.  

วนัที่สอง  เฮงชิงก ิ- ชมเมือง  

07.10 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงเฮงชงิก(ิHELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์

เจา้ของนาม “ธิดาแหง่ทะเลบอลตกิ” นครลูกครึ่งทีม่ปีระชากรกวา่สีแ่สนคนทีน่ี่มที ัง้ชาวฟินนแ์ละสวดีชิ เนื่องจาก

ฟินแลนดเ์คยอยู่ในอารกัขาของสวเีดนในอดตี ต่อมาในสมยัพระเจา้ชารข์องรสัเซยี ไดท้รงขยายอ านาจเขา้มาใน

ฟินแลนด ์และไดย้า้ยเมอืงหลวงมาตัง้อยู่ทีเ่ฮลซงิกนิบัแต่นัน้มา.....หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้.... 

น าท่านชมเมอืงเฮลซงิกิ เซเนทสแควร ์(SENATE SQUARE)จตัรุสักลางเมอืงทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเฮลซงิกิอยู่ทีน่ี่ลาน

กวา้งศูนยก์ลางทกุกจิกรรมของเมอืงและเป็นพื้นทีป่ระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของเฮลซงิกิและถอืเป็นสญัลกัษณ์ส าคญั

ของเมอืงทีน่กัทอ่งเทีย่วต่างชาตจิะตอ้งเดนิทางเขา้มาชมและถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึเสมอ ซึง่ส่วนใหญ่จดุนี้มกัเป็นจดุ

แรกในการเริ่มตน้เทีย่วชมเฮลซงิก ิใจกลางเซเนทสแควรส์งา่งามโดดเด่นดว้ย อนุสาวรยีพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 

หนึ่งในกษตัริยแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟผูท้รงไดร้บัการถวายฉายาวา่ “ซารผู์ใ้ห ้

อสิรภาพ” จากการประกาศเลกิทาสใหเ้อกราชแก่ชนชาวรสัเซยี แต่กลบัถกู

ลอบปลงพระชนมใ์นปี 1881 จงึมกีารสรา้งอนุสาวรยีแ์หง่นี้ขึ้นในปี 1894 เพือ่

แทนการร าลกึถงึความยิง่ใหญ่ของพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 ทีท่รงสรา้ง

ความเปลีย่นแปลงใหเ้กิดขึ้นกบัรสัเซยีซึง่มสี่วนเชื่อมโยงถงึการพฒันา

ฟินแลนดด์ว้ย น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเฮลซงิก ิ(HELSINKI 

CATHEDRAL) อาคารหลงัสขีาวทีเ่หน็ไดช้ดัเจนเมือ่ยนือยู่บนเซเนทสแควร ์

แต่เดมิเรยีกมหาวหิารแห่งนี้วา่ “โบสถน์ิโคลสั” ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญัอกี

แห่งของเมอืง ตวัอาคารหลงัใหญ่สขีาวบรสุิทธิ์ ตดักบัสเีขยีวมรกตของหลงัคา

โดมเป็นสถาปตัยกรรมชิ้นงามอกีแห่งของเฮลซงิกทิีไ่มค่วรพลาดชมเดด็ขาด มหาวหิารเฮลซงิกเิป็นศาสนสถานแห่ง

คริสตจกัรนิกายลูเธอรนัทีอ่อกแบบสรา้งดว้ยสไตลน์ีโอคลาสสกิ และสรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1852ภายหลงัมกีาร

บูรณะและสรา้งต่อเตมิท ัง้ส่วนของโดมและใตอ้าคารมหาวหิาร ปจัจบุนักลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บั

ความนิยมมาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ...น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารอสุเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH) โบสถค์ริสตน์ิกายออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในยุโรปตะวนัตกซึง่สรา้งขึ้นตัง้แต่ปี 1868 และสรา้งเสร็จในอกี 6 ปีหลงัจากนัน้ถอืเป็นศาสนสถานทีส่รา้งขึ้นเพือ่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แทนความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอรสัเซยีซึง่เคยเขา้มาปกครองฟินแลนดน์านเกินกวา่ 100 ปี ท ัง้ภายนอกและภายในมหาวหิาร

แห่งนี้จงึสวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมแบบรสัเซยีเกอืบท ัง้หมด เพราะสรา้งดว้ยสไตลม์หาวหิารเก่าทีเ่คยมใีนกรุง

มอสโกเมือ่ราวศตวรรษที ่16โดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์ส าคญัทีท่  าใหใ้ครๆ ต่างก็จ าไดด้ว้ยโดมทองบนยอดหลงัคาเขยีว

มรกตคลมุอาคารอฐิสนี า้ตาลแดงเอาไว ้แต่ก็สรา้งเสร็จหลงัจากทีส่ถาปนิกผูอ้อกแบบเสยีชวีติไปแลว้ มหาวหิาร 

อสุเปนสกี้ถกูสรา้งอยู่บนหนา้ผาสูงแถบชานเมอืงทีเ่ป็นเหมอืนจดุชมววิเมอืงไดท้ ัว่และกวา้งไกล 

อสิระชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET)เพือ่พบกบัศูนยร์วมนานาสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่อียู่ตลอดแนว

ถนน เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่..... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  HELSINKI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  เฮงชิงก-ิอวิาโล-ซารร์เิซลกา้-หมู่บา้นอกิลู-แคคสลอตทาเนน 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

......... น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอวิาโล ่(IVALO) ประเทศฟินแลนดโ์ดยสายการบนิ FINNAIR 

*.*.*. ราคาตัว๋ในประเทศเป็นราคาพเิศษ ไม่สามารถยกเลกิ หรอืท าการใดๆ ได ้ทกุกรณี *.*.*. 

......... น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงอวิาโล ่(IVALO) ประเทศฟินแลนดห์ลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางผ่านทะเลสาบ INARI(39กม.)เขตนี้ เป็นเขต LAPLAND 

ของชาว SAMI ซึง่เป็นนชนเผ่าพื้นเมอืงทางเหนือของฟินแลนด ์ทะเลสาบ

นี้มคีวามยาวถงึ 80 กม. ...  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย        จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซารร์เิซลกา้ (SAARISELKA) (70กม.)เพือ่

น าท่านสู่ หมูบ่า้นอกิลูแคคสลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE 

KAKSLAUTTANEN)(11 กม.)ต ัง้อยู่เหนือเสน้เขตข ัว้โลกเหนือ เขตแลปแลนด ์(LAPLAND) ของประเทศ

ฟินแลนด ์โดยสถานทีแ่ห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศทีป่กคลมุไปท ัว่บรเิวณ และยงัมวีวิทวิทศันใ์ห ้

ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหมิะขาวโพลนทีท่่านจะตอ้งประทบัใจไมม่วีนัลมื ส าหรบัหมูบ่า้นเรอืนกระจก

แห่งนี้สรา้งดว้ยกระจกน าความรอ้นแบบพเิศษ ซึง่จะท าใหร้ะดบัอณุหภมูภิายในหอ้งอบอุ่นตลอด อกีท ัง้ยงัป้องกนั

กระจกไมใ่หถ้กูน า้แขง็เกาะเพือ่ใหท้่านไดช้มววิภายนอกอย่างชดัเจน แมว้า่อณุหภมูภิายนอกจะลดต า่ลงมากกว่า -30 

องศาเซลเซยีสก็ตามอกีท ัง้หอ้งพกัแสนสบายนี้ยงัมหีอ้งน า้หอ้งอาบน า้ พื้นทีน่ ัง่เลน่พรอ้มเตาผงิและซาวน่าส่วนตวัไว ้

คอยบริการ นอกจากนี้ยงัมโีบสถเ์ลก็ ๆ และบารน์ า้แขง็ ซึง่ท ัง้ 2 อย่างนี้จะถกูสรา้งขึ้นในช่วงฤดูหนาวเท่านัน้… 

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ทีพ่กั HOLIDAY CLUB SAARISELKA หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  แคคสลอตทาเนน - โรวาเนียมิ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโรวาเนียม ิ(ROVANIEMI) (257กม.)นครหลวงของเขตแลปแลนด ์ดนิแดน

มหศัจรรยบ์ริเวณเสน้อารค์ตกิ (เสน้แบ่งเขตอบอุ่นกบัเขตหนาวเหนือ) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนัน้น าท่าน ถ่ายภาพกบัเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) 

(8 กม.)เสน้แบ่งเขตแดนตามเสน้รุง้และเสน้แวง เพือ่ก าหนดขอบเขตของ

บริเวณซกีโลกเหนือ โดยเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิจะอยู่ที ่66 องศา 32 

ลปิดา 44 ฟิลปิดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจดุเหนือสุดทีใ่นเวลา 1 ปี คนทีอ่ยู่แถบนี้จะไมไ่ดพ้บกบัพระอาทติยข์ึ้นเลย

อย่างนอ้ย 24 ชัว่โมง หรอืพระอาทติยไ์มต่กเลยเป็นเวลาอย่างนอ้ย 24 ชัว่โมง ......อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  ROVANIEMI HOTELหรอืเทยีบเท่า 

*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมแีสงไฟภายในเมอืงมากดงันัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมอืงสู่ 

เบสแคมป์ ใหไ้กลและแสงไฟ เพือ่เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได ้.*.*. 

วนัที่หา้  โรวาเนียมิ - หมู่บา้นซานตาคลอส - เคม ิ

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมหมู่บา้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) 

(350 ม.)ต ัง้อยู่บนเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ ภายในหมูบ่า้นมทีีท่  าการ

ไปรษณียส์  าหรบัท่านทีต่อ้งการส่งของขวญัไปยงัคนทีท่่านรกั และยงั

มรีา้นขายของทีร่ะลกึ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝาก อสิระใหท้่านเดนิ

เลน่เทีย่วชมในหมูบ่า้นซานตาคลอส ....... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเคม ิ(KEMI) (126กม.) เมอืงท่องเทีย่วทีต่ ัง้อยู่รมิอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) 

บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลตคิ (BALTIC SEA) มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีง 22,000 คน แต่เป็นเมอืง

ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงทีม่คีวามส าคญัของแลปแลนด ์เน่ืองจากเป็นทีป่ระจ าการของเรอืตดัน า้แขง็ (SAMPO 

ICEBREAKER) และมกีารจดัเทศกาลปราสาทในทกุๆปี นอกจากน้ียงัเป็นทีต่ ัง้ของเหมอืงแร่โครเมีย่มแห่งเดยีวใน

ทวปียุโรป.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  SCANDIC KEMI หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หก  เคมิ-ICEBREAKER- เคม ิ

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืของ SAMPO ICEBREAKER…เรือ SAMPO ICEBREAKER เรือตดัน า้แขง็ หรือ

ไอซเ์บรกเกอรท์ีโ่ด่งดงัทีสุ่ดในโลก ปลดประจ าการแลว้ และน ามาใหน้กัท่องเทีย่วไดส้มัผสักบัความหฤหรรษ ์

ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน า้แขง็ทีบ่ดทลายมากวา่ 30 ปีในเขตอารก์ตกิ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

น าท่านสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ทีย่ากจะลมืเลอืนจากการทลายทุ่งน า้แขง็ทีจ่บัตวัหนากวา่ 1 เมตรในแต่ละวนัวา่ย

น า้ทะเล ICE SWIMMING ลงวา่ยน า้ในบ่อน า้กลางทะเลทีห่นาวเยน็ และลอ้มรอบไปดว้ยน า้แขง็หนา อณุหภมูทิีต่ดิ

ลบกวา่ 20 องศาเซลเซยีสโดย ชดุพเิศษA WATER RIGHT THERMAL SUIT 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

บ่าย  จากนัน้น าท่านสมัผสักจิกรรมอนัดบัหน่ึงของการตะลยุหมิะกบัการ

ขบัขีส่โนวโ์มบลิ (SNOWMOBILE) พาหนะทีค่ลอ่งตวัทีสุ่ดในการ

เดนิทางบนหมิะหรอืน า้แขง็ โดยท่านจะไดร้บัค าแนะน าในการขบัขีท่ี่

ถกูตอ้ง สนุกสนานและปลอดภยัจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญ และ

ช านาญเสน้ทางในการเดนิทางท่อง เทีย่วแบบสโนวโ์มบลิซาฟารี โดย

ทางบริษทั ฯ จะมกีารจดัเตรียมเครื่องกนัหนาวใหท้่านอย่างครบถว้นตัง้แต่ศีรษะจรดเทา้ น าท่าน ขบัขีส่โนวโ์มบลิ 

ลดัเลาะไปบนทุ่งน า้แขง็กวา้ง…. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SCANDIC KEMI หรือเทยีบเท่า 

*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมแีสงไฟภายในเมอืงมาก ดงันัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมอืงสู่เบสแคมป์ ใหไ้กล 

และแสงไฟ เพือ่เฝ้าปรากฏการณแ์สงเหนือได ้*.*.*. 

วนัที่เจด็  เคมิ-เฮลชิงก ิ

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

......... น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเฮลชงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิฟินแอร ์ 

*.*.*. ราคาตัว๋ในประเทศเป็นราคาพเิศษ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอืท าการใดๆ ได ้ทกุกรณี *.*.*. 

......... น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงเฮลชงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด.์..หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรียบรอ้ย 

18.00 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิกาตาร ์(QR) เทีย่วบนิที ่QR308/QR838 

วนัที่แปด  โดฮา - ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงโดฮา : 2350-0150 *.*.*. 

12.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิ์ภาพพรอ้มความประทบัใจ 

@@@***@@@*** 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้นี้ทางบริษทัฯจะยดึถอืความปลอดภยัตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

3-10, 17-24, 24 พ.ย.-1 ธ.ค. /  

1-8 , 8-15 ธ.ค. 
115,500.- 27,000.- 

23-30 , 30 ธ.ค. – 6 ม.ค. 66 125,500.- 30,000.- 

 

 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่าต ัว๋ภายใน *.*.*. ราคาตัว๋ในประเทศเป็นราคาพเิศษ ไม่สามารถยกเลกิ หรือท าการใดๆ ได ้ทกุกรณี *.*.*. 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

5. ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า  

7. ค่าวซี่าเช็งเกน้ 

8. ค่าทปิ 

9. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,650,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ  

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็น 
สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

 

เง ือ่นไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 40,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15วันกอ่นการเดนิทางหากทา่นไมผ่า่นการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการ
เดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่
เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 

3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวน

ตามราคาทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิท
ระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
ดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่
ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถาม
เพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความ
ตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
ดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิาร
ยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้ 

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่
ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ใน
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ
จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัย
ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอื
ช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้
ทัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด
ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ี่
น่ัง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( 

ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิ
ใหทั้ง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่น

ดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่
ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น
ดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่
ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง 
หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็น
สว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้

ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ 

กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หา
ขอ้สรปุรว่มกัน) 

• ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวร์
นัน้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ า
แลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบัุตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนือ่งจากอบัุตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 
ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ
เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ
สงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
 

 
 
 
เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่ฟินแลนด ์
*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) ***ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั
ท าการเอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และ
ส าเนา 1 ชุดในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึ
หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม ่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่
วซีา่ดว้ย)  
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน 
(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอ
เป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 
หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีน
บา้น 
**สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 
ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบิัตร (กรณเีด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้
สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


