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NT162
ทัวร์ยุโรปสโนว์โมบิล ฟนแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วัน 5 คืน (AY)
ทัวร์ ยุโรป ฟนแลนด์ , 8 วั น 5 คืน , 27 ธันวาคม 2562-3 มกราคม 2563 , 28 ธันวาคม 2562-4 มกราคม 2563 , 25 มกราคม-1 กุมภาพันธ์
2563 , 16-23 กุมภาพันธ์ 2563 , 12-19 มีนาคม 2563

Northern Lights Village Glass Igloo Hotel
Hotel Sky Ounasvaara

, Radisson Blu Royal Hotel

, Scandic Kemi Hotel

, Lapland

เฮลซิ ง กิ - เคมิ - เรื อ ตั ดน าแข็ ง ไอซ์ เ บรกเกอร์ - ปราสาทหิ ม ะ - โรวาเนี ย มิ - หมู่ บ้ า นซานตาคลอส
ขั บสโนว์ โมบิ ล - ไอซ์ฟ ชชิง - ซาลิ เ ซก้ า - ฟาร์ม ไซบีเ รีย นฮัส กี พร้อ มนังรถลากเลือน
ฟาร์ม กวางเรนเดีย ร์พ ร้อ มนังรถลากเลือน พิ เ ศษ นังรถตามล่า หาแสงเหนือ ( ออโรร่ า ฮัน ติง ) - อิ ว าโล
( พั ก โรงแรมกระจก : Northern Light Glass Igloo Hotel มี ห้ อ งน าและห้ อ งอาบน าส ่ว นตั ว )

กําหนดการเดินทาง
มกราคม 2563
25 ม.ค.-1 ก.พ.
กุม ภาพั น ธ์ 2563
16-23
มี น าคม 2563
12-19 , 19-26
ธั นวาคม 2562
27 ธ.ค.-3 ม.ค. , 28 ธ.ค.-4 ม.ค.

รายละเอียดการเดินทาง
วัน ที 1
กร ุ ง เทพมหานคร - เฮลซ ิง กิ
20.00 น.
คณะพบเจ้าหน้าทีและมัคคุเทศก์ได้ที เคาน์ เตอร์ เช ็ค อ ิน G ประตูท างเข้า ที 4 อาคารผู้ โดยสาร เคาน์เ ตอร์ส ายการบิน ฟนน์ แอร์ (AY)

ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
23.05 น.
ออกเดินทางสู่ กร ุ ง เฮลซ ิง กิ ประเทศฟนแลนด์ โดยเทียวบิน AY144 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชัวโมง)
สายการบินฯมีบร ิการอาหารคาและอาหารเช้า ระหว่างเทียวบินสู่เฮลซิงกิ
วัน ที 2
เฮงซ ิง กิ - เคมิ - ปราสาทหิ ม ะ
05.20 น.
เดินทางถึง สนามบิ น เฮลซ ิง กิ กระเปาเชคทรูไปยังสนามบินเคมิ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร
** อิส ระให้ท ่า นรับ ประทานอาหารเช้า ตามอัธ ยาศั ย ภายในสนามบิ น เฮลซ ิง กิ **
10.40 น.
ออกเดินทางจาก สนามบิ น เฮลซ ิง กิ สู่ สนามบิ น เคมิ โดยเทียวบิน AY632 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.35 ชัวโมง)
12.20 น.
เดินทางถึง สนามบิ น เคมิ
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
นําท่านเข้าชม ปราสาทหิ ม ะ (Snow Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ทีสร้างขึนจากหิมะและนาแข็งบนพืนทีรวมกว่า 20,000 ตารางเมตร
ภายในประกอบด้ว ยห้องสวยงามมากมาย อาทิเชน่ สโนว์ เรสเตอรอง (Snow Restaurant) ซึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทําขึนจากนาแข็ง
ไม่ว ่าจะเปนโต้ะหรือเก้าอี / สโนว์ โฮเทล (Snow Hotel) ห้องพักสีขาวโพลน ซึงเตียงทําขึนจากนาแข็ง
และตามผนังมีการแกะสลั กลายนาแขง็ ไว้ อย่างลงตัว / สโนว์ แชปเพล (Snow Chapel) หร ือโบสถ์นาแขง็
ซึงมีไว้ร องรับคู่บ่าวสาวทีต้องการจัดงานแต่งงานในดินแดนหิมะ / และห้องอืนๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกชม
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย (หากปราสาทหิมะ ไม่เปดให้บริการ นําท่านเข้าชม Snow Experience 365 แทน)
คา
รับประทานอาหารคาในโรงแรมทีพัก
ทีพั ก
Scandic Kemi Hotel **** หร ือเทียบเท่า
วัน ที 3
เคมิ - ล ่ อ งเร ื อ ตั ดน าแข ็ง ซั มโป (Sampo Icebreaker) - โรวาเนี ย มิ ( พั ก ค้า ง 2 คื น )
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม เมื อ งเคมิ (Kemi) เมืองท่องเทียวทีตังอยู่ร ิมอ่าวนาลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บร เิ วณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (Baltic
Sea) มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เปนเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงทีมีความสําคัญ ของแลปแลนด์
เนืองจากเปนทีประจําการของเรือตัดนาแข็ง และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆป
นอกจากนียังเปนทีตังของเหมืองแร่โครเมียมแห่งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้ว ย
นําท่านเข้าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์อ ัญ มณี (Gemstone Museum) ซึงจัดเก็บอัญ มณีเพชรพลอย มากกว ่า 3,000 ชิน
โดยอัญ มณีทีมีชือเสียงของพิพิธภัณฑ์แห่งนีคือ มงกุฎกษัตริย์แห่งฟนแลนด์ นําท่านชมความงดงามของอัญ มณลี าค่า
ทีจัดแสดงและเปดให้นักท่องเทียวเข้าชมความงามทางวัฒนธรรมและความประณีตของช่างฝมือสมัยก่อน (หากพิพิธภัณฑ์ปดทําการ
จะคืนเงนิ ค่าเข้าชมให้ล ูกค้าทุกท่าน)
จากนันนําท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ แห่ ง เคมิ (Kemi Church) ซึงเปนโบสถ์ ศาสนาคร สิ ต์ นกิ ายโปรเตสแตนท์ ทีถูกสร้างและออกแบบตาม
สถาปตยกรรมแบบโกธิคโดยสถาปนิกชือ ดังชาวฟนแลนด์นาม Josef Stenback ได้เวลานําท่านเชคอินขึนเรือตัดนาแข็ง (Ice Breaker)
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน

บ่ า ย
นําท่าน ล ่ อ งเร ื อ ตั ดน าแข ็ง ซั มโป (Sampo Ice Breaker) ล่องบนนาทะเลซึงเย็นยะเยือกจนกลายเปนนาแข็ง
สัมผัสประสบการณ์ครังหนึงในชีว ิตทีน่าตืนตาตืนใจกับการลอยตัว ในทะเลนาแข็ง ด้ว ยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)
ซึงปกปองร่างกายท่านจากความเย็นอันหนาวยะเยือกทีระดับตากว่าลบยีสิบองศาเซลเซียส
พร้ อมรั บประกาศนียบัตรการมาเยือนทะเลนาแขง็ กับทางเร ือ
ได้เวลานําท่านมุ่งหน้าสู่ เมื อ งโรวาเนี ย มิ (Rovaniemi) (ระยะทาง 116 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)
ให้ท่านได้เพล ิดเพล ินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ทีออกหากินในเวลากลางวัน
ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลั บกับทิว สน และผืนนาทีจับตัว เปนนาแข็ง นับเปนทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก
ซึงสามารถเห็นได้เพียง ช่ว งฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นีเท่านัน
คา
รั บประทานอาหารคาในโรงแรม
ทีพั ก
Lapland Hotel Sky Ounasvaara **** หร ือเทียบเท่า (พักค้างคืนที 1)
วัน ที 4
โรวาเนี ย มิ - หมู่ บ้ านซานตาคลอส - ฟาร์ มกวางเรนเดี ย ร์
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้ านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝนของนักท่องเทียวทัวโลก
นําท่านถ่ายรูปกับ เส้ นอาร์ คติ ก เซอร์ เคิ ล (Arctic Circle)
เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพือกําหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล จะอยู่ที 66 องศา 33 ล ิปดา 44
ฟลิปดาเหนือ เปนตัว บ่งบอกจุดเหนือสุดทีในเวลา 1 ป คนทีอยู่แถบนี มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขึนเลยอย่างน้อย 24 ชัวโมง
หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเปนเวลาอย่างน้อย 24 ชัวโมง
นําท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟศ (Santa Claus Of ce) หร อื ทีทําการของซานตาคลอส ภายในตกแตง่ ด้ว ยสสี ั นสดใสมากมาย
พร้อมทังให้ท่านได้พบกับลุงซานต้าคลอสตัว โตในชุดคริสต์มาสสีแดงทีคอยต้อนรับนักท่องเทียวทุกท่านด้ว ยสีหน้าทียิมแย้ม
นําท่านแวะชม ทีทํา การไปรษณีย ์ซ านตาคลอส (Santa Claus Main post of ce)
ท่านสามารถเลือกซือไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพือเขียนอวยพรครอบครัว และมิตรสหาย
พร้อมทังฝากซานต้าคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ทีทําการไปรษณีย์นี
อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสทีประดับประดาด้ว ยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซือของฝาก
ของทีระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาครอสแห่งนี
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารอาหารจนี
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มกวางเรนเดี ย ร์ (Reindeer Farm) หร ือฟาร์ มกวางคาร ีบู พร้อมสัมผัสประสบการณ์นังรถเลือนลากกวางเรนเดียร์
ข้ามผ่านเส้นอาร์ คติกเซอร์ เคิล ( การนังรถลากเลือนขึนกับ สภาพอากาศในวัน นันๆ )
ให้ท่านได้สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึงเปนสัตว์เลียงลูกด้ว ยนมทีมีขนาดใหญ่ โดยตัวผู้มีขนาดใหญ ่ ขนาดโตเต็มทีมีนาหนักกว่า 300
กิโลกรั ม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีนาตาล แต่เมือเข้าสู่ฤดูหนาว ขนจะเปลียนไปเปนสีอ่อนขึน หร ือสีขาว
ชาวแลปแลนด์นิยมเลียงไว้เพือใช้งานสําหรับรถลากเลือน อสิ ระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์ แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ ชดิ
คา
รั บประทานอาหารคาในโรงแรม
ทีพั ก
Lapland Hotel Sky Ounasvaara หร ือเทียบเท่า (พักค้างคืนที 2)
วัน ที 5
โรวาเนี ย มิ - ซาล ิ ส เซก้ า - ขั บรถสโนว์ โมบิ ล - ตามล ่ า แสงเหนื อ ( ออโรร ่ า ฮัน ติง )

เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งซาล ิ เ ซก้ า (Saariselka) เมืองท่องเทียวตังอยู่ทางตอนเหนือของฟนแลนด์มีชือเสียงอย่างมาก ทางด้านทีพักและรีสอร์ท
(ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง) และเปนพืนทีทางตอนเหนือของแลปแลนด์ทีมีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากทีสุด
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ทุ่งนาแขง็ ขนาดใหญ ่และสนุกเพล ินเพล ินกับการ ขั บสโนว์ โมบิ ล (Snow Mobile) ในดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ
ตะลุยไปในทุ่งนาแข็งกว้างอย่างเต็มอิมตลอด 2 ชัวโมง ให้ท่านได้ขับสโนว์ โมบิล ไปในดินแดนแลปแลนด์ พร้ อมบร ิการ ชา, กาแฟ เพือคลายหนาว
คา
รับประทานอาหารคาในโรงแรมทีพัก
หลั งอาหารคา ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นังรถออกตามล่า หาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะนําท่านสู่ทุ่งกว้ าง
เพือหาพืนทีทีสามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเปนอีกหนึงประสบการณ์ท่องเทียว และ กิจกรรมทีไม่น่าพลาด
หากมีโอกาสได้มาเยือนช่ว งฤดูกาลทีเห็นแสงเหนือได้ง่ายทีสุด
ทีพั ก
Kaksalutanen Glass Igloo Hotel ( กร ุ๊ ป 27 ธ.ค. -3 ม.ค. 2563 กรุ๊ป เดีย วเท่า นัน )
กรุ๊ปอืนๆพัก Northern Lights Village Glass Igloo Hotel / Wilderness Glass Igloo Hotel หร ือเทียบเท่า (มีห้องนาส่ว นตัว)
วัน ที 6
ฮัส กีซาฟารีฟ าร์ม - นังรถลากเลือน - ไอซ์ฟ ชชิง - เฮลซ ิง กิ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านม่งุ หน้าสู่ ฮัส กีซาฟารีฟ าร์ม พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี ซึงเปนสุนัขทีแข็งแรง คล ่องแคล ่ว
เต็มไปด้ว ยพลั ง เปนคุณสมบัติทีสืบทอดจากบรรพบุร ุษทีมาจากสิงแวดล้อมทีหนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพันธุ์ของชาวชุกชี
(Chukchi) ทีอาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย สุนัขถูกนําเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่ว งตืนทองทีเมืองนอมน์ (Nome)
และแพร่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนัขลากเลือน
ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ การนังรถลากเลือนโดยสุน ัข ไซบีเ รีย นฮัส กี พร้ อมจบิ ชา กาแฟ เพือคลายหนาว
กลางวั น
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่ า ย
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ ตกปลาจากหล ุ ม น าแข ็ง (Snow Fishing) ให้ท่านได้ล องตกปลาในแถบอาร์ คติดโซน
กับการลองขุดหลุมและวางเหยือตกปลาด้ว ยตัว เอง อิสระให้ท่านได้ล องทํากิจกรรมนีอย่างเต็มที บร ิการชา, กาแฟ เพือผ่อนคลายความหนาวเย็น
ทังนีทางทัว ร์บริการชุด Thermal สําหรั บลูกค้าทุกท่าน
คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน
17.30 น.
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ น อ ิว าโล เพือเชคอิน
19.00 น.
ออกเดินทางสู่ กร ุ ง เฮลซ ิง กิ โดยเทียวบิน AY606 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชัวโมง) สายการบินฯมีบร ิการอาหารว ่าง ระหว่างเทียวบินสู่
เฮลซงิ กิ
20.30 น.
เดินทางถึง สนามบิ น เฮลซ ิง กิ นําท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพัก
ทีพั ก

Radisson Blu Royal Hotel ****หร ือเทียบเท่า
วัน ที 7
เฮลซ ิง กิ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมือง เฮลซ ิง กิ (Helsinki) สร้างขึนเมือปค.ศ. 1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แหง่ สว เี ดน
เมืออดีตเฮลซิงกิไม่ใช่เมืองหลวงของฟนแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรูกู เมือครังตกเปนเมืองขึนของสวีเดน ป ค.ศ. 1809 – ค.ศ. 1812)
เฮลซิงกิมาเปนเมืองหลวงของฟนแลนด์ตังแต่ป ค.ศ. 1812 ในสมัยทีตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย
ทําให้เฮลซิงกิเปนเมืองทีมีว ัฒนธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก
และเต็มไปด้ว ยสถาปตยกรรมทีเก่าแก่งดงามและสถาปตยกรรมร่ว มสมัย อีกทังทําเลทีตังยังอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก
จนเฮลซิงกิได้ร ับฉายาว่าเปน " ธิ ด าแห่ ง ทะเลบอลติ ก " และในป ค.ศ. 2000
เฮลซิงกิยังได้ร ับการยกย่องให้เปนเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปด้ว ยคําขวัญ ทีว่า "Helsinki The high tech city where culture
meets nature"
นําท่านถ่ายรูปกับ นาพุ ธ ิด าแห่ง ทะเลบอลติก (Havis Amanda) ถือว่านาพุ แห่งนีเปนสัญ ลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ
และเปนทีมาของฉายาธิดาแห่งทะเลบอลติก นาพุ แห่งนีก่อตังมาตังแต่ปค.ศ. 1908 และได้รั บการออกแบบโดย นายว ิล เลย์ว าเกน
โดยได้ทําการปนรูปปนสาวงาม ให้นางเปนตัว แทนของเฮลซิงกิ ส่ว นบอลติกก็คือคาบสมุทรทีเมืองนีตังอยู่นันเอง
นําท่านเทียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เปนจตุร ัสกลางเมืองทีใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ
และเปนศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรั สมี อนุสาวร ีย์พระเจ้าอเล ็กซานเดอร์ ที 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเปนสง่า
จากนันนําท่านชม อนุ ส าวร ี ย์ ซ ิเ บล ิ อ ุส (Sibelius Monument) อนุสาวรีย์แห่งนีตังอยู่ใน Sibelius Park
ถูกสร้างขึนเพือสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชือดังของโลกชาวฟนแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผู้แต่งเพลงฟนแลนเดีย
เพลงปลุกใจชาวฟนน์ให้ล ุกขึนมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเปนอนุสาวรีย์ทีแปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen
เปนการสร้างโดยนําเอาแท่งเหล็กจํานวน 600 แท่ง มาเชือมเข้าด้ว ยกันจนออกมาเปนรูปร่างของออร์แกนลม ทีมีความสูง 85 ม. กว้ าง 10.5 ม. ล ึก
6.5 ม. และหนัก 24 ตันตังอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่น
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารไทย
บ่ า ย
นําท่านถ่ายรูป มหาว ิ ห ารเฮลซ ิง กิ (Helsinki Cathedral) ซึงในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เปนมหาวิหารสีขาวบริสุทธิสวยงาม
ตังเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเปนจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว ่าได้ซึงจะมีนักท่องเทียวนิยมมาถ่ายรูปกันอย่างเปนจํานวนมาก
จากนันนําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิห ารอุส เปนสกี (Uspenski Church) เปนมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึนระหว่างป ค.ศ.
1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบก่อสร้ างโดย Aleksei Gornostajev
สําหรับมหาวิหารแห่งนีถือว่าเปนเครืองแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟนแลนด์กับรัสเซีย ทีเคยปกครองฟนแลนด์อยู่ถึง 108 ป
จากนันนําท่านชม โบสถ์ เทมเปล ิ โ อคิ โ อ " (Temppeliaukio Church) หรือทีรู้จักกันในนาม "โบสถ์หนิ " (Rock Church) หรืออีกชือหนึงคือ
"โบสถ์แห่งความรั ก" ถูกสร้างขึนเมือวันที 14 กุมภาพันธ์ 2511 แล้ว เสร็จวันที 14 กุมภาพันธ์ของปถัดไป
และมีความเชือว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเรืองเกียวกับความรักในโบสถ์นีก็จะสมหวังในสิงทีอธิษฐานทุกประการ
จึงทําให้มีผู้คนจํานวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานทีนี เพราะว่ากันว่าคู่ร ักทีมาจัดพิธีแต่งงานทีโบสถ์แห่งนีจะครองรักกันยืนยาว
นําท่านสู่ ห้า งสรรพสิน ค้า ฟอรัม (Forum Shopping Center) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของเมืองเฮลซิงกิ ซึงมีร ้านค้ากว่า 120
ร้ าน ให้ท่านได้เลือกซือของฝาก
18.00 น.
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องจนี
20.00 น.
นําท่านสู่ สนามบิ น เฮลซ ิง กิ เพือเชคอินและ ทํา คืน ภาษี (Tax Refund)
วัน ที 8

กร ุ ง เทพมหานคร
00.45 น.
ออกเดินทางสู่ กร ุ ง เทพมหานคร ( บิ น ตรง ) โดย สายการบิน ฟนน์แ อร์ เทียวบิน ที AY143 สายการบินฯมีบร ิการอาหารคาและอาหารเช้า
ระหว่างเทียวบินสู่กรุงเทพฯ
15.40 น.
เดินทางถึง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ กร ุ ง เทพฯ โดยสวั สดิภาพ

อัตราค่าบริการทัว ร์ ยุโ รป ฟนแลนด์
27 ธัน วาคม 2562-3 มกราคม 2563

ว่าง

฿144,900

NT162-35871 : ทัวร์ ยุโรปสโนว์ โมบิล ฟนแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วั น 5 คืน (AY)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พั กเดียว เพิ มท่านละ
กรณีไม่เอาตัวเครืองบิน หั กค่าใช้ จ่าย

28 ธัน วาคม 2562-4 มกราคม 2563

฿144,900
฿140,900
฿19,000
฿40,000

ว่าง

฿139,900

NT162-35872 : ทัวร์ ยุโรปสโนว์ โมบิล ฟนแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วั น 5 คืน (AY)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พั กเดียว เพิ มท่านละ
กรณีไม่เอาตัวเครืองบิน หั กค่าใช้ จ่าย

25 มกราคม -1 กุม ภาพั น ธ์ 2563

ว่าง

฿139,900
฿135,900
฿18,000
฿35,000

฿139,900

NT162-35873 : ทัวร์ ยุโรปสโนว์ โมบิล ฟนแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วั น 5 คืน (AY)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พั กเดียว เพิ มท่านละ
กรณีไม่เอาตัวเครืองบิน หั กค่าใช้ จ่าย

16-23 กุม ภาพั น ธ์ 2563

ว่าง

฿139,900
฿135,900
฿18,000
฿35,000

฿139,900

NT162-35874 : ทัวร์ ยุโรปสโนว์ โมบิล ฟนแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วั น 5 คืน (AY)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พั กเดียว เพิ มท่านละ
กรณีไม่เอาตัวเครืองบิน หั กค่าใช้ จ่าย

฿139,900
฿135,900
฿18,000
฿35,000

12-19 มี น าคม 2563

ว่าง

฿139,900

NT162-35875 : ทัวร์ ยุโรปสโนว์ โมบิล ฟนแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วั น 5 คืน (AY)
ผู้ใหญ่

฿139,900

เด็กอายุ 2-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พั กเดียว เพิ มท่านละ
กรณีไม่เอาตัวเครืองบิน หั กค่าใช้ จ่าย

฿135,900
฿18,000
฿35,000

19-26 มี น าคม 2563

ว่าง

฿139,900

NT162-35876 : ทัวร์ ยุโรปสโนว์ โมบิล ฟนแลนด์ นอร์ ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วั น 5 คืน (AY)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ป พั กกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พั กเดียว เพิ มท่านละ
กรณีไม่เอาตัวเครืองบิน หั กค่าใช้ จ่าย

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันพุ ธที 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:13 น.

฿139,900
฿135,900
฿18,000
฿35,000

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์ยุโ รป ฟนแลนด์
อัตราค่าบริการนีรวม
• ตัวเครืองบินไป-กลับชันนักท่องเทียวโดยสายการบินฟนน์แอร์ (กระเปาเดินทางนน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
• ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี นามัน, ประกั นภั ยทางอากาศ
• ค่าประกั นภั ยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารั กษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
• ค่ารั กษาพยาบาลหลั งกลั บจากต่างประเทศภายใน 21 วั น วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ทีอายุเกิน 85 ป)
• ค่าภาษี ในประเทศฟนน์แอร์
• ค่าทีพั กตลอดการเดินทาง (พั กห้องคู่), ค่าอาหารทุกมือ (ตามทีระบุ)
• ค่าพาหนะ หรือรถรั บ-ส่ง ระหว่างนําเทียว, ค่าเข้าชมสถานที (ตามทีระบุ)
• เจ้าหน้าที (ไกด์ ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่ า วี ซ่ า เชงเก้ น ประมาณ 3,500 บาท
• ค่ า ทิ ป พนั กงานขั บรถ และหั วหน้ าทั วร์ รวม 30 Euro = 1,100 บาท ( เรี ย กเก็ บ ในอิ น วอยซ์ )
• พนัก งานยกกระเปา ซึงท่า นต้อ งดูแ ลกระเปาด้ว ยตัว ท่า นเอง
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตั ว และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และค่าภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%

การชําระเงิน
• งวดที 1: สํารองทีนังจ่าย 50,000 บาท / ท่ า น ภายใน 3 วั นหลั งมีการยืนยั นกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
• งวดที 2: ชําระส่วนทีเหลือ 30 วั น ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิ ก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วั น ไม่เก็บค่าใช้ จ่าย (หากไม่ได้มีการยืนวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธั นวาคม ปใหม่ 90 วั น)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วั น หั กค่ามั ดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ ามี) (เมษายน-ธั นวาคม ปใหม่ 44-89 วั น)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วั น หั กค่ามั ดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอืน (ถ้ ามี) (เมษายน-ธั นวาคม ปใหม่ 20-43 วั น)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วั น หั กค่าใช้ จ่าย 100% ของค่าทั วร์ (เมษายน-ธั นวาคม ปใหม่ 4-19วั น)
• ผู้เดินทางทีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หั กค่าใช้ จ่าย 100%
*** หากมี ก ารยกเลิ ก การจองทั วร์ หลัง ได้ท ํา การยืนวีซ ่า เรีย บร้อ ยแล้ว บริษั ท ขอสงวนสิท ธิในการนํา เล่ม พาสปอร์ต ไปยกเลิก วีซ ่า ในทุก กรณี
ไม่ว ่า ค่า ใช้จ ่า ยในการยืนวีซ ่า จะรวมหรือ แยกจากรายการทัว ร์ก ็ต าม ***

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทาง ตากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วั น ก่อนการเดินทาง
( หากจํา นวนลู ก ค้ าในคณะไม่ ถึ ง 20 ท่ า น ราคาทั วร์ เพิ มท่า นละ 4,000 บาท )
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเข้าชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปดทําการ โดยจะจัดหาสถานทีท่องเทียวอืนๆเพื อทดแทนเปนลําดับแรก

หรือคืนค่าเข้ าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน การนั ดหยุดงาน การประท้ วง
ภั ยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทังนีจะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากทีสุด
• เนืองจากการท่องเทียวนีเปนการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ
ในการใช้บริการทีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้ นท่านได้ ทําการตกลง หรือ แจ้ งให้ ทราบ ก่อนเดินทาง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้ าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง
อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้ าเมือง
• ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิน) เดินทางกั บคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ
• ราคาอาจมีการปรับขึน - ลง ตามราคานามันทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเปนจริงทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยันเท่านัน (คิด ณ วันที 13
มิ.ย. 2562)
• สําหรับห้องพั กแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเปนผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ ท่าน เปดห้องพั ก เปน 2 ห้ องจะสะดวกกั บท่านมากกว่า
• กรณีเดินทางเปนตัวกรุ๊ป หากออกตัวแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลียนวันเดินทางได้
• กระเปาเดินทางเพื อโหลด ท่านละ 1 ใบ นาหนั กไม่เกิน 23 ก.ก.
• กระเปาถือขึนเครือง (Hand carry) นาหนั กไม่เกิน 7 ก.ก.

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only)
ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรืองตัวเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้ าต้ องดําเนินการมาพบคณะทั วร์ ด้วยตั วเอง
และต้ องรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตั วเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตัวเครืองบิน
• ในการเดินทางเปนหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลั บ หากท่านต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผู้กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง
ถ้าทางบริษัทได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้ องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน (ในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านัน)
• ท่านทีจะออกตัวเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝายขายก่อนเพื อขอคํายืนยันว่าทัวร์นันๆ ยืนยั นการเดินทาง แน่นอน
หากท่านออกตัวภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นันยกเลิก
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเกียวข้องกับตัวเครืองบินภายในประเทศได้
• เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้ อง
• ห้องพั กในโรงแรมเปนแบบห้องพั กคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพั กแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM )
ขึนอยู่กับข้อกําหนดของห้องพั กและรูปแบบของห้องพั กของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซึงอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพั กติดกันตามทีต้องการ หรือ
อาจไม่สามารถจัดห้องทีพั กแบบ 3 เตียงได้
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภมิตา เครืองปรับอากาศทีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
• ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตั ว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพื อให้เกิดความเหมาะสม

กระเปาเล็กถือติดตัวขึนเครืองบิน
• กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเปาใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพั บ กรรไกรตั ดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนต้น

กรุณาใส่ในกระเปาเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด
• วัตถุทีเปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน นาหอม ยาสีฟน เจล สเปรย์ และเหล้ า เปนต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง
โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองได้ไม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภัณฑ์ ละไม่เกิน 100 ml.
แล้วใส่รวมเปนทีเดียวกันในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
• หากท่านซือสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปดผนึกถุงโดยระบุ วั นเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนําขึนเครืองได้
และห้ามมีร่องรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่าพนั กงานยกสั มภาระ
• สําหรับนาหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรั ม (สําหรับผู้โดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซึงขึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาหนักเพิ มเปนสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก
นาหนักกระเปาเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
• สําหรับกระเปาสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้ องมีนาหนั กไม่เกิน 7 กิโลกรั มและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรั บหน่วยวั ด “นิว”
(Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรั บหน่วยวั ด “เซนติเมตร” (Centimeter)
• ในบางรายการทั วร์ ทีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นาหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่ามาตรฐานได้
ทังนีขึนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนาหนักส่วนทีเกิน
• กระเปาและสัมภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเปนกระเปาถือขึนเครืองบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
• ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเปาใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านัน
ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรั มละ 20 USD คูณด้วยนาหนักกระเปาจริง ทังนีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชันธรรมดา (Economy) หรือ USD
600 กรณีเดินทางชันธุรกิจ (Business) ดังนันจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ่
• กรณีกระเปาใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทั วร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน)
โดยปกติประกันภัยการเดินทางทีบริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯจะพิ จารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านัน นันหมายถึงจะชดเชยตามนาหนักกระเปา คูณ ด้ วยค่าชดเชย USD 20
ต่อกิโลกรัมเท่านัน ดังนันท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเปาใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านัน
• กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ ท่านได้ ดังนันท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (สถานฑูตฟนแลนด์)(ใช้ เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วั นทําการ)
สถานฑู ต ไม่ อ นุ ญ าต ให้ ดึ ง เล่ ม พาสปอร์ ต หากได้ย ืนเข้า ไปแล้ว ดัง นันถ้า ท่า นรู้ว ่า ต้อ งใช้เ ล่ม กรุณ าแจ้ง บริษั ท ทัว ร์ฯ
เพื อขอยืนวีซ ่า ล่ว งหน้า ก่อ นกรุ๊ป และให้แ นบตัวเครืองบิน ในช่ว งทีท่า นจะเดิน ทางมาด้ว ย
( การเตรี ย มเอกสาร กรุ ณ าอ่ า นให้ เข้ าใจ และเตรี ย มให้ ครบ และกรุณ าอย่า ดือและยึด ติด กับ การยืนในสมัย ก่อ น )
• หนั งสือเดินทาง อายุใช้ งานได้ เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 แผ่น
• รูปถ่ายสีหน้ าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป พื นฉากหลังรูปต้องเปนพื นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื นเปนสีเทา ใช้ ไม่ได้ ) ห้ ามสวมแว่นสายตา
(รูปถ่ายต้ องถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าทีเคยได้)
• สําเนาบั ตรประชาชน
• สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีมีรายละเอียดบ้านเลขทีมาด้วย)
• สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลียนคํานําหน้าเปน ...นาง... ต้ องแนบมา)
• สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเปน ....นาง...ต้ องแนบมา)
• สูติบัตร (กรณีเด็กตากว่า 20 ปบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
• กรณีเด็กอายุตากว่า 20 ปบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อม พ่ อและแม่) ต้องยืนเอกสารเพิ มเติมดังนี
• เด็ก เดินทางกับบุคคลอืน บิดาและมารดาต้ องทําหนั งสือแสดงความยินยอม ซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านัน และให้ ระบุว่า
ยินยอมให้ เด็กเดินทางกั บใคร (ระบุชือ) มีความสัมพั นธ์อย่างไรกับครอบครัว

• เด็ก เดินทางกั บบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านันและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้ เด็กเดินทางกั บบิดา
(ระบุชือบิดา)
• เด็ก เดินทางกั บมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านันและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้ เด็กเดินทางกั บมารดา
(ระบุชือมารดา)
• หลั กฐานการทํางาน (จดหมายรั บรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ
• จดหมายรั บรองการทํางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณีผู้เดินทางเปน
• เจ้ าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีมีรายชือผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• กรณีผู้เดินทางเปนเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ทีมีชือผู้เปนเจ้าของร้านค้า
• กรณีพนักงานบริษัท : ใช้ จดหมายรั บรองการทํางานจากนายจ้ าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้ าง / เงินเดือน
• กรณีทีเปนข้าราชการ : ใช้ หนั งสือรั บรองจากหน่วยงาน
• กรณีเกษี ยณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบั ตรข้ าราชการบํานาญ
• กรณีเปนนักเรียนนักศึ กษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึ กษา นันว่ากําลังศึ กษาอยู่ ระบุชันปทีศึ กษา
• หลั กฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ ถูกต้ อง ใช้ทัง Bank guarantee และ สําเนาบั ญชี เล่มเดียวกั น)
• หนั งสือรั บรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบั ญชีออมทรั พย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน
มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันทีจะยืนวีซ่า
• สําเนาสมุดบั ญชีย้อนหลั ง 6 เดือน นับขึนไปจากเดือนทีจะยืนวีซ่า มียอดเงินไม่ตากว่า 100,000 บาทต่อการรั บรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบั ญชีต้องไม่ก้าวข้ ามเดือน (ปรั บสมุดและสําเนา 1 เดือนก่อนยืนวีซ่า)
• ************* ข้ อ 1 และ ข้ อ 2 ต้องเปนสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านัน **************
• หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมทีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนือง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเปนยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี)
ท่านต้ องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบั ญชี
• บั ญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้ องแนบบั ญชีออมทรั พย์ (Saving) มาด้ วย
• หากต้ องการใช้ บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี
• หนั งสือรั บรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบั ญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน
20 วันนับจากวันทีจะยืนวีซ่า
• สําเนาสมุดบั ญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ตากว่า 100,000 บาทต่อการรั บรอง 1 ท่าน
• หมายเหตุ หากต้ องการรั บรองการเงินให้ คนภายในครอบครั ว ต้องเตรียมเอกสารดังนี
• หนั งสือรั บรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชือเจ้าของบัญชี รั บรองค่าใช้ จ่ายให้ ใคร (ต้องระบุชือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
• กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลั กฐาน เพื อแสดงสถานะ และความสัมพั นธ์ว่าเปนคนในครอบครัวเดียวกัน
• กรณีนายจ้ างรั บรองค่าใช้ จ่ายให้ ลูกจ้ าง
• จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเปนผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิ มพ์ เปนภาษาอังกฤษเท่านัน
• หนั งสือรั บรองเงินฝาก ดั งข้ อ 11.1 และ 11.2
• (สถานฑูตไม่รับพิ จารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

