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NT162
ทวัรย์ุโรปสโนวโ์มบลิ ฟินแลนด ์นอรท์ไลท ์ไอซเ์บรกเกอร ์8 วัน 5 คนื (AY)
ทัวรย์ุโรป ฟินแลนด ์, 8 วัน 5 คนื ,

Northern Lights Village Glass Igloo Hotel  , Radisson Blu Royal Hotel  , Scandic Kemi Hotel  , Lapland
Hotel Sky Ounasvaara

เฮลซงิก ิ- เคม ิ- เรอืตดัน้าํแข็งไอซเ์บรกเกอร ์- ปราสาทหมิะ - โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาคลอส 
ขบัสโนวโ์มบลิ - ไอซฟิ์ชชงิ - ซาลเิซกา้ - ฟารม์ไซบเีรยีนฮสัก ีพรอ้มนงัรถลากเลอืน

ฟารม์กวางเรนเดยีรพ์รอ้มนงัรถลากเลอืน  พเิศษ นงัรถตามลา่หาแสงเหนอื (ออโรรา่ ฮนัตงิ) - อวิาโล 
(พกัโรงแรมกระจก : Northern Light Glass Igloo Hotel มหีอ้งน้าํและหอ้งอาบน้าํสว่นตวั)

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร - เฮลซงิกิ

20.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ G ประตทูางเขา้ท ี4 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินน ์แอร ์(AY) ณ
สนามบนิสวุรรณภมูิ

23.05 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทยีวบนิ AY144 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.15 ชวัโมง)
สายการบนิฯมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิสูเ่ฮลซงิกิ

วนัท ี2
เฮงซงิก ิ- เคม ิ- ปราสาทหมิะ

05.20 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิเฮลซงิก ิกระเป๋าเชคทรูไปยังสนามบนิเคม ินําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

**อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารเชา้ตามอธัยาศยั ภายในสนามบนิเฮลซงิก*ิ*

10.40 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิเฮลซงิก ิสู ่สนามบนิเคม ิโดยเทยีวบนิ AY632 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.35 ชวัโมง)

12.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเคมิ

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม ปราสาทหมิะ (Snow Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ทสีรา้งขนึจากหมิะและน ้าํแข็งบนพนืทรีวมกวา่ 20,000 ตารางเมตร
ภายในประกอบดว้ยหอ้งสวยงามมากมาย อาทเิชน่ สโนวเ์รสเตอรอง (Snow Restaurant) ซงึเฟอรน์เิจอรต์า่งๆทําขนึจากน ้าํแข็ง
ไม่วา่จะเป็นโตะ้หรือเกา้อ ี/ สโนวโ์ฮเทล (Snow Hotel) หอ้งพักสขีาวโพลน ซงึเตยีงทําขนึจากน ้าํแข็ง
และตามผนังมกีารแกะสลักลายน ้าํแข็งไวอ้ย่างลงตัว / สโนวแ์ชปเพล (Snow Chapel) หรือโบสถน์ ้าํแข็ง
ซงึมไีวร้องรับคูบ่า่วสาวทตีอ้งการจัดงานแตง่งานในดนิแดนหมิะ / และหอ้งอนืๆอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชม
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย (หากปราสาทหมิะ ไม่เปิดใหบ้รกิาร นําทา่นเขา้ชม Snow Experience 365 แทน)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมทพัีก

ทพีกั
Scandic Kemi Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เคม ิ- ลอ่งเรอืตดัน้าํแข็งซมัโป (Sampo Icebreaker) - โรวาเนยีม ิ(พกัคา้ง 2 คนื)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นชม เมอืงเคม ิ(Kemi) เมอืงทอ่งเทยีวทตัีงอยู่รมิอ่าวน ้าํลกึบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บรเิวณทางตอนเหนือของทะเลบอลตคิ (Baltic Sea)
มปีระชากรอาศัยอยู่เพยีง 22,000 คน แตเ่ป็นเมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงทมีคีวามสําคัญของแลปแลนด์
เนืองจากเป็นทปีระจําการของเรือตัดน ้าํแข็ง และมกีารจัดเทศกาลปราสาทในทกุๆปี
นอกจากนียังเป็นทตัีงของเหมอืงแร่โครเมยีมแหง่เดยีวในทวปียุโรปอกีดว้ย 

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ญัมณี (Gemstone Museum) ซงึจัดเก็บอัญมณีเพชรพลอย มากกวา่ 3,000 ชนิ
โดยอัญมณีทมีชีอืเสยีงของพพิธิภัณฑแ์หง่นีคอื มงกฎุกษัตรยิแ์หง่ฟินแลนด ์นําทา่นชมความงดงามของอัญมณีล ้าํคา่
ทจัีดแสดงและเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชมความงามทางวัฒนธรรมและความประณีตของชา่งฝีมอืสมัยกอ่น (หากพพิธิภัณฑปิ์ดทําการ
จะคนืเงนิคา่เขา้ชมใหล้กูคา้ทกุทา่น) 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ โบสถแ์หง่เคม ิ(Kemi Church) ซงึเป็นโบสถ ์ศาสนาครสิต ์นกิายโปรเตสแตนท ์ทถีูกสรา้งและออกแบบตาม
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิโดยสถาปนกิชอื ดังชาวฟินแลนดน์าม Josef Stenback ไดเ้วลานําทา่นเชคอนิขนึเรือตัดน ้าํแข็ง (Ice Breaker)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืตดัน้าํแข็งซมัโป (Sampo Ice Breaker) ลอ่งบนน ้าํทะเลซงึเย็นยะเยือกจนกลายเป็นน ้าํแข็ง
สมัผัสประสบการณ์ครังหนงึในชวีติทน่ีาตนืตาตนืใจกับการลอยตัวในทะเลน ้าํแข็ง ดว้ยชดุความรอ้นพเิศษ (Warm Impermeable Survival Suits)
ซงึปกป้องร่างกายทา่นจากความเย็นอันหนาวยะเยือกทรีะดับต่าํกวา่ลบยีสบิองศาเซลเซยีส
พรอ้มรับประกาศนียบัตรการมาเยือนทะเลน ้าํแข็งกับทางเรือ 

ไดเ้วลานําทา่นมุ่งหนา้สู ่เมอืงโรวาเนยีม ิ(Rovaniemi) (ระยะทาง 116 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.)
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพทุง่หมิะแหง่แลปแลนด ์และหากโชคดทีา่นอาจไดพ้บเห็นฝงูกวางเรนเดยีรท์อีอกหากนิในเวลากลางวัน
ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นภมูปิระเทศอันแปลกตา หมิะ สลับกับทวิสน และผนืน ้าํทจัีบตัวเป็นน ้าํแข็ง



นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซงึสามารถเห็นไดเ้พยีง ชว่งฤดหูนาวแหง่แลปแลนดนี์เทา่นัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Lapland Hotel Sky Ounasvaara **** หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี1)

วนัท ี4
โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาคลอส - ฟารม์กวางเรนเดยีร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดนิแดนในฝันของนักทอ่งเทยีวทัวโลก 

นําทา่นถ่ายรูปกับ เสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ (Arctic Circle) เสน้แบง่เขตแดนตามเสน้รุง้และเสน้แวงเพอืกําหนดขอบเขตของบรเิวณซกีโลกเหนือ
โดยเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิจะอยู่ท ี66 องศา 33 ลปิดา 44 ฟิลปิดาเหนือ เป็นตัวบง่บอกจดุเหนือสดุทใีนเวลา 1 ปี คนทอียู่แถบนี
มโีอกาสไม่พบกับพระอาทติยข์นึเลยอย่างนอ้ย 24 ชวัโมง หรือพระอาทติยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างนอ้ย 24 ชวัโมง 

นําทา่นแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือ ททํีาการของซานตาคลอส ภายในตกแตง่ดว้ยสสีนัสดใสมากมาย
พรอ้มทังใหท้า่นไดพ้บกับลงุซานตา้คลอสตัวโตในชดุครสิตม์าสสแีดงทคีอยตอ้นรับนักทอ่งเทยีวทกุทา่นดว้ยสหีนา้ทยีมิแยม้ 

นําทา่นแวะชม ททํีาการไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post office)
ทา่นสามารถเลอืกซอืไปรษณียบัตรหลากหลายสสีนัเพอืเขยีนอวยพรครอบครัวและมติรสหาย
พรอ้มทังฝากซานตา้คลอสสง่กลับมายังประเทศไทยได ้ณ ททํีาการไปรษณียนี์
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถ่ายรูปในบรเิวณหมู่บา้นซานตาคลอสทปีระดับประดาดว้ยธมีครสิตม์าสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลอืกซอืของฝาก
ของทรีะลกึ ภายในหมู่บา้นซานตาครอสแหง่นี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์กวางเรนเดยีร ์(Reindeer Farm) หรือฟารม์กวางคารีบ ูพรอ้มสมัผัสประสบการณ์นังรถเลอืนลากกวางเรนเดยีร์
ขา้มผา่นเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ (การนงัรถลากเลอืนขนึกบัสภาพอากาศในวนันนัๆ)
ใหท้า่นไดส้มัผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดยีรซ์งึเป็นสตัวเ์ลยีงลกูดว้ยนมทมีขีนาดใหญ่ โดยตัวผูม้ขีนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มทมีนี ้าํหนักกวา่ 300
กโิลกรัม และสงูประมาณ 214 เซนตเิมตร ขนตามลําตัวยามปกตจิะมสีนี ้าํตาล แตเ่มอืเขา้สูฤ่ดหูนาว ขนจะเปลยีนไปเป็นสอี่อนขนึ หรือสขีาว
ชาวแลปแลนดน์ยิมเลยีงไวเ้พอืใชง้านสําหรับรถลากเลอืน อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับกวางเรนเดยีรแ์หง่แลปแลนดอ์ย่างใกลช้ดิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Lapland Hotel Sky Ounasvaara หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี2)

วนัท ี5
โรวาเนยีม ิ- ซาลสิเซกา้ - ขบัรถสโนวโ์มบลิ - ตามลา่แสงเหนอื (ออโรรา่ ฮนัตงิ)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลเิซกา้ (Saariselka) เมอืงทอ่งเทยีวตังอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนดม์ชีอืเสยีงอย่างมาก ทางดา้นทพัีกและรีสอรท์
(ระยะทาง 260 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) และเป็นพนืททีางตอนเหนือของแลปแลนดท์มีโีอกาสเห็นแสงเหนือไดม้ากทสีดุ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย



นําทา่นเดนิทางสูทุ่ง่น ้าํแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลนิเพลนิกับการ ขบัสโนวโ์มบลิ (Snow Mobile) ในดนิแดนแหง่ความสขุกลางหมิะ
ตะลยุไปในทุง่น ้าํแข็งกวา้งอย่างเต็มอมิตลอด 2 ชวัโมง ใหท้า่นไดขั้บสโนวโ์มบลิไปในดนิแดนแลปแลนด ์พรอ้มบรกิาร ชา, กาแฟ เพอืคลายหนาว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมทพัีก

หลังอาหารค่าํ ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ นงัรถออกตามลา่หาแสงเหนอื (Aurora Hunting) โดยรถจะนําทา่นสูทุ่ง่กวา้ง
เพอืหาพนืททีสีามารถเห็นแสงเหนือไดอ้ย่างชดัเจน นับเป็นอกีหนงึประสบการณ์ทอ่งเทยีว และ กจิกรรมทไีม่น่าพลาด
หากมโีอกาสไดม้าเยือนชว่งฤดกูาลทเีห็นแสงเหนือไดง้า่ยทสีดุ

ทพีกั
Kaksalutanen Glass Igloo Hotel (กรุป๊ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2563 กรุป๊เดยีวเทา่นนั)
กรุ๊ปอนืๆพัก Northern Lights Village Glass Igloo Hotel / Wilderness Glass Igloo Hotel หรือเทยีบเทา่ (มหีอ้งน ้าํสว่นตัว)

วนัท ี6
ฮสักซีาฟารฟีารม์ - นงัรถลากเลอืน - ไอซฟิ์ชชงิ - เฮลซงิกิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นมุ่งหนา้สู ่ฮสักซีาฟารฟีารม์ พรอ้มสมัผัสกับความน่ารักและแสนรูข้องสนัุขพันธุไ์ซบเีรียนฮัสก ีซงึเป็นสนัุขทแีข็งแรง คลอ่งแคลว่
เต็มไปดว้ยพลัง เป็นคณุสมบัตทิสีบืทอดจากบรรพบรุุษทมีาจากสงิแวดลอ้มทหีนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบเีรีย
และจากการเพาะพันธุข์องชาวชกุช ี(Chukchi) ทอีาศัยอยู่ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือของทวปีเอเชยี สนัุขถูกนําเขา้มาในอลาสกา้
ระหวา่งชว่งตนืทองทเีมอืงนอมน ์(Nome) และแพร่เขา้สูส่หรัฐอเมรกิาและแคนาดาในฐานะสนัุขลากเลอืน

ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ การนงัรถลากเลอืนโดยสนุขัไซบเีรยีนฮสัก ีพรอ้มจบิชา กาแฟ เพอืคลายหนาว

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ ตกปลาจากหลมุน้าํแข็ง (Snow Fishing) ใหท้า่นไดล้องตกปลาในแถบอารค์ตดิโซน
กับการลองขดุหลมุและวางเหยือตกปลาดว้ยตัวเอง อสิระใหท้า่นไดล้องทํากจิกรรมนีอย่างเต็มท ีบรกิารชา, กาแฟ เพอืผอ่นคลายความหนาวเย็น
ทังนีทางทัวรบ์รกิารชดุ Thermal สําหรับลกูคา้ทกุทา่น

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

17.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอวิาโล เพอืเชคอนิ

19.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเฮลซงิก ิโดยเทยีวบนิ AY606 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.30 ชวัโมง) สายการบนิฯมบีรกิารอาหารวา่ง ระหวา่งเทยีวบนิสู ่เฮลซงิกิ

20.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเฮลซงิก ินําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั
Radisson Blu Royal Hotel ****หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เฮลซงิกิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นชมเมอืง เฮลซงิก ิ(Helsinki) สรา้งขนึเมอืปีค.ศ. 1550 โดยกษัตรยิก์สุตาฟ วาชา แหง่สวเีดน
เมอือดตีเฮลซงิกไิม่ใชเ่มอืงหลวงของฟินแลนด ์(เมอืงหลวงเกา่คอืตรูก ูเมอืครังตกเป็นเมอืงขนึของสวเีดน ปี ค.ศ. 1809 – ค.ศ. 1812)



เฮลซงิกมิาเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดตั์งแตปี่ ค.ศ. 1812 ในสมัยทตีกอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัสเซยี
ทําใหเ้ฮลซงิกเิป็นเมอืงทมีวัีฒนธรรมผสมผสานระหวา่งตะวันออกและตะวันตก
และเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทเีกา่แกง่ดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อกีทังทําเลทตัีงยังอยู่ทา่มกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลตกิ
จนเฮลซงิกไิดรั้บฉายาวา่เป็น "ธดิาแหง่ทะเลบอลตกิ" และในปี ค.ศ. 2000
เฮลซงิกยัิงไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงหลวงแหง่วัฒนธรรมของยุโรปดว้ยคําขวัญทวีา่ "Helsinki The high tech city where culture meets
nature" 

นําทา่นถ่ายรูปกับ น้าํพธุดิาแหง่ทะเลบอลตกิ (Havis Amanda) ถอืวา่น ้าํพแุหง่นีเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเฮลซงิกิ
และเป็นทมีาของฉายาธดิาแหง่ทะเลบอลตกิ น ้าํพแุหง่นีกอ่ตังมาตังแตปี่ค.ศ. 1908 และไดรั้บการออกแบบโดย นายวลิเลยว์าเกน
โดยไดทํ้าการปันรูปปันสาวงาม ใหน้างเป็นตัวแทนของเฮลซงิก ิสว่นบอลตกิก็คอืคาบสมุทรทเีมอืงนีตังอยู่นันเอง

นําทา่นเทยีวชม เซเนท สแควร ์(Senate Square) เป็นจตรัุสกลางเมอืงทใีชจั้ดกจิกรรมใหญ่  ๆและเป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเฮลซงิกิ
โดยใจกลางจตรัุสม ีอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร ์ท ี2 ประดษิฐานอยู่อย่างโดดเดน่เป็นสงา่ 

จากนันนําทา่นชม อนุสาวรยีซ์เิบลอิสุ (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์หง่นีตังอยู่ใน Sibelius Park
ถูกสรา้งขนึเพอืสดดุใีหแ้กนั่กประพันธเ์พลงคลาสสกิชอืดังของโลกชาวฟินแลนดน์ามวา่ Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี
เพลงปลกุใจชาวฟินนใ์หล้กุขนึมาเรียกรอ้งเอกราชจากรัสเซยี ลักษณะเป็นอนุสาวรียท์แีปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen
เป็นการสรา้งโดยนําเอาแทง่เหล็กจํานวน 600 แทง่ มาเชอืมเขา้ดว้ยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออรแ์กนลม ทมีคีวามสงู 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลกึ
6.5 ม. และหนัก 24 ตันตังอยู่กลางแจง้อย่างโดดเดน่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูป มหาวหิารเฮลซงิก ิ(Helsinki Cathedral) ซงึในอดตีเรียกวา่โบสถน์โิคลัส เป็นมหาวหิารสขีาวบรสิทุธสิวยงาม
ตังเดน่ตระหงา่นอยู่จนเรียกวา่เป็นจดุแลนดม์ารก์ของเฮลซงิกก็ิวา่ไดซ้งึจะมนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาถ่ายรูปกันอย่างเป็นจํานวนมาก 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ มหาวหิารอสุเปนสก ี(Uspenski Church) เป็นมหาวหิารของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อดอกซ ์สรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ.
1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบกอ่สรา้งโดย Aleksei Gornostajev
สําหรับมหาวหิารแหง่นีถอืวา่เป็นเครืองแสดงถงึความสมัพันธข์องฟินแลนดก์ับรัสเซยี ทเีคยปกครองฟินแลนดอ์ยู่ถงึ 108 ปี 

จากนันนําทา่นชม โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ " (Temppeliaukio Church) หรือทรีูจั้กกันในนาม "โบสถห์นิ" (Rock Church) หรืออกีชอืหนงึคอื
"โบสถแ์หง่ความรัก" ถูกสรา้งขนึเมอืวันท ี14 กมุภาพันธ ์2511 แลว้เสร็จวันท ี14 กมุภาพันธข์องปีถัดไป
และมคีวามเชอืวา่หากใครก็ตามมาจดุเทยีนอธษิฐานเรืองเกยีวกับความรักในโบสถนี์ก็จะสมหวังในสงิทอีธษิฐานทกุประการ
จงึทําใหม้ผีูค้นจํานวนมากเดนิทางมาจัดพธิแีตง่งานทนีี เพราะวา่กันวา่คูรั่กทมีาจัดพธิแีตง่งานทโีบสถแ์หง่นีจะครองรักกันยืนยาว 

นําทา่นสู ่หา้งสรรพสนิคา้ฟอรมั (Forum Shopping Center) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่และเกา่แกท่สีดุของเมอืงเฮลซงิก ิซงึมรีา้นคา้กวา่ 120
รา้น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทอ้งจนี

20.00 น.
นําทา่นสู ่สนามบนิเฮลซงิก ิเพอืเชคอนิและ ทําคนืภาษ ี(Tax Refund)

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

00.45 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร (บนิตรง) โดย สายการบนิฟินนแ์อร ์เทยีวบนิท ีAY143 สายการบนิฯมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้
ระหวา่งเทยีวบนิสูก่รุงเทพฯ

15.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ



อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป ฟินแลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป ฟินแลนด์

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(กระเป๋าเดนิทางนน. ไมเ่กนิ 20 กก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ภาษีในประเทศฟินนแ์อร์

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่ , คา่อาหารทุกมอื (ตามทรีะบุ)

• คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท  ี(ตามทรีะบุ)

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และหวัหนา้ทวัรร์วม 30 Euro = 1,100 บาท (เรยีกเก็บในอนิวอยซ)์

• พนกังานยกกระเป๋า ซงึทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยันกรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่90 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-89 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง
(หากจาํนวนลูกคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพมิทา่นละ 4,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน



• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• ราคาอาจมกีารปรบัขนึ - ลง ตามราคาน ้าํมนัทปีรบัขนึลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทสีายการบนิประกาศปรบั และทมีเีอกสารยนืยันเท่านัน (คดิ ณ วันท  ี13
ม.ิย. 2562)

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้



กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สถานฑูตฟินแลนด)์(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15
วันทําการ)
สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษิทัทวัรฯ์
เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในชว่งททีา่นจะเดนิทางมาดว้ย
(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดอืและยดึตดิกบัการยนืในสมยักอ่น )
• หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขนึไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา
(รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่



ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ
• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณผีูเ้ดนิทางเป็น

• เจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)
• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
15 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่)

• ************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน **************

• หมายเหต ุ: หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี
ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชี
• บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย

• หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี

• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน

• หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี
• หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย)

• กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั

• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง
• จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน

• หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2

• (สถานฑูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวันในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)
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