
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: FLAY01 AURORA HUNTING IN FINLAND 7 D 5 N BY AY 
 AURORA HUNTING IN FINLAND  

ตามลา่แสงเหนอืเปิดประสบการณฟิ์น ฟิน ทีฟิ่นแลนด ์ 
HUSKY SAFARI - WILDERNESS SNOW MOBILE REINDEER SAFARI - 

ARKTITUM MUSEUM - SANTA CLAUS VILLAGE - ROCK CHURCH  
 

 ตามลา่แสงเหนอืแหง่ฟินแลนด ์ดนิแดนทะเลสาบ 

 สมัผสัประสบการณส์ดุพเิศษที ่Husky safari น ัง่รถลากเลือ่นโดยไซบเีรยีนฮสักี ้

 ขบัสโนวโ์มบลิ Wilderness Snow mobile สดุแอดเวนเจอร ์

 อกีหนึง่กจิกรรมสดุฮติ Reindeer Safari น ัง่รถเลือ่นเทยีมกวางเรนเดยีร ์

 ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของประเทศฟินแลนด ์ที ่Arktikum museum 

 เยอืนโลกของซานตาคลอส ที ่Santa Claus village  

 เทีย่วชมโบสถแ์หง่ความรกัที ่Rock church 

 ชอ้ปป้ิงที ่Design district ทีม่รีา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ FINN AIR น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 23 กก. 

>>มบีนิภายในเทีย่วไมเ่หนือ่ย 

รวมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้ !! 
 

 

 

วนัเดนิทาง 

 

 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

 

 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

 

 

ทีน่ ัง่ 

 

 

 

หมายเหตุ 

 

 

28 ม.ค. – 03 ก.พ. 65  
 

 

149,500 

 

เด็กมเีตยีงพกักบัผูใ้หญ ่ 

ราคาเทา่ผูใ้หญ ่
 

เด็ก 2-11 ปี ไมเ่สรมิเตยีง  

ราคา 139,500บาท 
 

 
 

45,000 

 
 

15 

 

ราคารวม 

วซีา่แลว้ 
 

 

12 ก.พ. – 18 ก.พ. 65 
 

 

04 ม.ีค. – 10 ม.ีค. 65 

 
FLIGHT AY142 BKK-HEL 09:05-15:00 / AY535 HEL-RVN 16:20-17:40 

AY534 RVN-HEL 14:05-15:25 / AY141  HEL-BKK 16:50-07:25 
 

 
 

 
 
 

 



 

06:00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก เคานเ์ตอร ์G ประต ู4 สายการบนิ 
FINNAIR โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

(ลกูคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR  Test ภายใน 48 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางถงึประเทศฟินแลนด ์เช่น เดนิทางวนัที ่3 

จะตอ้งตรวจวนัที ่1 ชว่งบา่ย ) 

1.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. กอ่นเดนิทางถงึ (ภาษาองักฤษทัง้หมด) ลกูคา้

จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 
-2.เอกสารรับรองการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย (the 

Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนีพาสปอรต์ (สามารถขอผ่านแอปหมอพรอ้มได ้

ผูท้ีอ่ยูต่า่งจังหวัดสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวดั ลกูคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง  

 

09:05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ FINNAIR เทีย่วบนิที ่AY142  

15:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร จากนัน้
น าทา่นเปลีย่นเครือ่งบนิภายในประเทศ 

16:20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานโรวานเิอม ิโดยสายการบนิ FINNAIR เทีย่วบนิที ่AY535 

17:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโรวานเิอม ิประเทศฟินแลนด ์ น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel Scandic pohjanhovi* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซารเิซลกา Saariselka  

(ระยะทาง 257กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชม.)  ตัง้อยู่ในหุบเขาของแลปแลนดเ์หนือซารเิซลกา
ตัง้อยู่ท่ามกลางวงลอ้มของยอดเขาเป็นจุดตัง้ตน้ในหมู่บา้นทีส่มบูรณ์แบบส าหรับการเดนิทางไปเทีย่ว
ซาฟารีและเล่นสกเีมอืงเล็กๆแห่งนี้ เป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วและการผจญภัย เริม่ตน้ออกเดนิทาง

เทีย่วชมอันน่าตืน่เตน้เพื่อส ารวจภูมปิระเทศผ่านทะเลสาบไปยังยอดเขาบนภูเขากจิกรรมของเราใน
เมอืงนีจ้ะม ีเดนิลยุหมิะ เลน่รถเลือ่นหมิะ และ น่ังรถลากเลือ่นฮัสกีแ้ละกวางเรนเดยี ขับสโนวโ์มบลิเพือ่

ชมทศันยีภาพรอบดา้นของภมูปิระเทศทีม่นี ้าแข็งปกคลมุ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาท่านสัมผัสประสบการณ์สดุพเิศษที ่Husky safari ใหท้่านทดสอบประสบการณ์ดว้ยการขับเคลือ่นสนัุขลากเลือ่น กจิกรรม

ขับเคลือ่นสนัุขลากเลือ่นอยู่คูก่ับมนุษยม์านานกวา่ 4,000 ปี นักมนุษยวทิยายังกลา่ววา่ ชาวอารก์ตกินัน้อาจจะเอาชวีติไม่รอดเลย
หากไมม่สีนัุขลากเลือ่นเหลา่นี ้จะท าใหค้ณุไดส้มัผัสประวัตศิาสตรแ์ละความเป็นอยู่ กอ่นทีโ่ลกจะถูกพัฒนา จนมยีานพาหนะใหม่ๆ

เขา้มาแทนทีใ่หท้่านไดน่ั้งสนัุขลากเลือ่นเขา้ไปในป่าไทกา้ทีง่ดงามดว้ยตน้ไมแ้ละทะเลสาบ ไปเยอืนฮัสกีฟ้าร์มซึง่เป็นบา้นของ
สนัุขเหลา่นีแ้ละยังไดส้มัผัสวถิชีวีติทีส่บืทอดมาอยา่งยาวนานของชาวอารก์ตกิอกีดว้ย 

 

  
  

  
  

 

 
 

 
เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Wilderness hotel Hotel Mangu & Igoos* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
*Highlight*โรงแรม Wilderness hotel Mangu & Igoos(Aurora log cabins) 

โรงแรมวลิเดอร์เนส Nangu & Igloos ตัง้อยู่ตดิกับทะเลสาบอนิาร ิซึง่สามารถมองเห็นววิ

ทะเลสาบ ทีพั่กสะอาด สบายตา ใหค้วามรูส้กึอบอุน่แมใ้นอากาศหนาว ทา่นสามารถสมัผัสกับ
แสงเหนือไดท้ีน่ี้ แสงเหนอื หรอือกีชือ่หนึง่ก็คอื ‘ออโรร่า’ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาตทิี่

ก่อใหเ้กดิความสวยงามตระการตาไปทั่วทอ้งฟ้า มองดูคลา้ยๆหมู่ดาวและแสงจากทอ้งฟ้า
ก าลังเตน้ระบ าอย่างงดงาม ซึง่แสงเหนือมหีลายสดีว้ยกัน ไม่ว่าจะเป็นสฟ้ีา สเีหลอืง หรือสี

ม่วง แต่สทีีป่รากฎบ่อยสดุก็คอื สเีขยีว โดย ‘แสงเหนอื’ นัน้เกดิจากการชนกันระหวา่งก๊าซ

ในชัน้บรรยากาศโลกกับอนุภาคไฟฟ้าทีถู่กปลอ่ยออกมาจากพลังงานแสงอาทติย ์กอ่ใหเ้กดิ

 

วนัท1ี            ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานเฮลซงิก ิ– ทา่อากาศยานโรวานเิอม ิ                    อาหาร เย็น 

 

วนัท2ี   เมอืงโรวานเิอม ิ– Husky safari น ัง่รถสนุขัลากเลือ่น -  Wilderness hotel                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

การระเบดิเป็นล าแสงสตี่างๆกันออกไป โดยโรงแรมนี้จะตกแต่งผนังดว้ยท่อนซุงและการตกแต่งแบบชาวเมืองแลปแลนด ์ 

โดยเราจะพกัทีน่ ี ้2 คนืดว้ยกนั ใหท้า่นไดต้ามลา่แสงเหนอืและเก็บภาพประทบัใจกบัโรงแรมสวยๆไดเ้ลย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นไปท ากจิกรรมสนุกๆที ่สโนวโ์มบลิ Wilderness Snow mobile สดุตืน่เตน้ส าหรับผูท้ีช่อบขับสโนวโ์มบลิกลางหมิะในฤดู
หนาวทีท่ะเลสาบกลายเป็นน ้าแข็ง การขับสโนว์โมบลินี้จะมเีจา้หนา้ทีค่อยดแูลเครือ่งแตง่กายและความปลอดภัยในการท ากจิกรรม 

ไม่ว่าจะเป็นการออกสตาร์ท วธิีการเบรก การชะลอ วธิเีลีย้วซา้ยเลีย้วขวา และอืน่ๆ อย่างครบถว้น โดยชุดทีส่วมใสจ่ะเป็นชุดที่
ปกป้องร่างกายใหอ้บอุน่ทีส่ดุตัง้แต่หัวจรด ซึง่นอกจากสโนวโ์มบลิจะเป็นพาหนะส าหรับกจิกรรมทอ่งเทีย่วแนวแอดเวนเจอรน์ี้แลว้

ผูค้นทีอ่าศยัอยูต่ามชนบทหรอืฟารม์ก็นยิมใชส้โนวโ์มบลิเป็นยานพาหนะส าหรับเดนิทางไปรอบๆฟารม์ในฤดหูนาวดว้ยเชน่กันเพราะมี

ความสะดวกและคลอ่งตวั 
 

 
 

 
 

 

 
เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านไปท าอกีหนึ่งกจิกรรมสดุฮติ Reindeer Safari น ัง่รถเลือ่นเทยีมกวางเรนเดยีร ์และเยีย่มชมหมู่บา้นชาวซา
ม ิเมอืงอวิาโล ประเทศฟินแลนด ์ จะมโีอกาสไดร้ืน่รมยก์ับบรรยากาศและทัศนียภาพอันสวยงามของแลปแลนดร์ะหว่างทางทีก่วาง

เดนิไปอยา่งเนบิชา้ โดยมไีกดท์ีค่อยใหข้อ้มูลเชงิลกึเกีย่วกับวัฒนธรรมและวถิชีวีติทางภาคเหนือ ไปเยีย่มชมฟารม์กวางเรนเดยีรซ์ ึง่

เป็นที่ๆ ทา่นจะไดพ้บคนเลีย้งกวางและชมกวางเรนเดยีรท์ีพ่วกเขาเลีย้งไวแ้ละยังมโีอกาสทีจ่ะไดใ้หอ้าหารพวกมันกับมอือกีดว้ย 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Wilderness hotel Hotel Mangu & Igoos* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
*Highlight*โรงแรม Wilderness hotel Mangu & Igoos(Aurora log cabins) โรงแรมวลิเดอรเ์นส Nangu & Igloos 

ตัง้อยูต่ดิกับทะเลสาบอนิาร ิซึง่สามารถมองเห็นววิทะเลสาบ ทีพั่กสะอาด สบายตา ใหค้วามรูส้กึอบอุน่แมใ้นอากาศหนาว ทา่นสามารถ
สมัผัสกบัแสงเหนอืไดท้ีน่ี ้แสงเหนอื หรอือกีชือ่หนึง่ก็คอื ‘ออโรรา่’ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาตทิีก่อ่ใหเ้กดิความสวยงามตระการตา

ไปทัว่ทอ้งฟ้า มองดคูลา้ยๆหมู่ดาวและแสงจากทอ้งฟ้าก าลงัเตน้ระบ าอย่างงดงาม ซึง่แสงเหนอืมหีลายสดีว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นสฟ้ีา สี

เหลอืง หรอืสมี่วง แตส่ทีีป่รากฎบอ่ยสดุก็คอื สเีขยีว โดย ‘แสงเหนอื’ นัน้เกดิจากการชนกันระหวา่งก๊าซในชัน้บรรยากาศโลกกบั
อนุภาคไฟฟ้าทีถ่กูปลอ่ยออกมาจากพลงังานแสงอาทติย ์กอ่ใหเ้กดิการระเบดิเป็นล าแสงสตีา่งๆกนัออกไป โดยโรงแรมนีจ้ะตกแตง่

ผนังดว้ยทอ่นซงุและการตกแตง่แบบชาวเมอืงแลปแลนด ์ 
โดยเราจะพกัทีน่ ี ้2 คนืดว้ยกนั ใหท้า่นไดต้ามลา่แสงเหนอืและเก็บภาพประทบัใจกับโรงแรมสวยๆไดเ้ลย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรวานเิอม ิRovaniemi (ระยะทาง 287กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชม.) เป็นเมอืงหลวงของจังหวัด
แลปแลนด์ ชาว ฟินแลนด์ เชื่อ ว่ า เ ป็นสถานที่อยู่ ของ
ซานตาคลอส  ท า ให ้เ มือ งนี้ มี เ รื่ อ ง เ ล่ า แล ะหมู่ บ า้ น

ซานตาคลอสตัง้อยู่ท าใหเ้มอืงโรวานิเอมมิีชือ่เสยีงและเรื่อง

เล่าเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและซานตาคลอสมากมาย 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์ละศูนยว์ทิยาศาสตร ์ 

Arktikum จะเห็นอาคารกระจกทีย่ืน่ออกมา พรอ้มกับแสง
สวยๆลอดผ่านกระจก ชมเห็นการจัดแสดงสิง่ของเครื่องใช ้

อาคารบา้นเรอืน การจ าลองชวีติคนแถวนัน้ทีแ่ตกตา่งจากบา้น

 

วนัท3ี   Wilderness Snow mobile -  Reindeer Safari น ัง่รถเลือ่นเทยีม                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

วนัท4ี  เมอืงโรวานเิอม ิ- พพิธิภณัฑ ์Arktikum - หมูบ่า้นซานตาคลอส                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

เราแบบสดุขัว้ อยากเห็นว่าผูค้นทีน่ี้ท าอะไรกันในแต่ละวัน มีการจ าลองตัง้แต่แมมมอธและแสงเหนือจ าลอง ชวีติในอาร์กตกิ

ตัง้แตส่มัยลา่สตัว ์การท าสงครามแลปแลนดแ์ละธรรมชาตทิีส่วยงาม สรา้งเพือ่ฉลองวันชาตฟิินแลนดต์อนครบ 75 ปี ซึง่รัฐบาล
บา้นสรา้งแหลง่เรยีนรูด้ ีๆ แก่ใหป้ระชาชนของเขา อกีทัง้ยังมกีารจ าลองแสงเหนือทีแ่สนจะเหมอืนจรงิ ส าหรับคนทีไ่ม่มเีวลาไปชม

ของจรงิก็สามารถมาสมัผัสบรรยากาศและความสวยงามไดท้ีน่ี้อกีดว้ย และใหค้วามรูเ้กีย่วกับสตัวใ์นโลกอารก์ตกิตา่งๆ อย่างหมขีาว
หรอืกวางมสู และสตัวช์นดิอืน่ๆตายแลว้เอามาสตฟัฟ์ไวใ้หท้า่นศกึษาอกีดว้ย 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 พาทา่นไป หมูบ่า้นซานตาคลอส หรอื บา้นเกดิของลุงซานตา้ ทีน่ี่จะเป็นโลกของซานตาคลอส ทัง้การตกแตง่สถานที ่บา้นเรอืน

ตา่งๆ และยังม ีส านกังานของซานตา้ ตัง้อยู่อกีดว้ย จะมคีุณลุงแต่งตัวเป็นซานตา้น่ังอยู่ ท่านสามารถเขา้ไปทักทายและเก็บภาพ

ความประทบัใจไดเ้ลย ภายในหมูบ่า้นยังม ีทีท่ าการไปรษณียข์องลุงซานตา เป็นจุดรวมส าหรับการสง่ของขวัญและจดหมาย โดยมี

รายละเอยีดทีแ่สนน่ารักก็คอื แสตมป์ทีป่ระทับตราพเิศษของ Santa Claus Village สามารถน าไปเป็นของทีร่ะลกึฝากคนทีบ่า้นไดเ้ลย 

ภายในหมูบ่า้นยังมพีพิธิภัณฑข์องเลน่ รา้นอาหาร ทีพั่ก และรา้นขายของทีร่ะลกึอกีดว้ย 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
   ทีพ่กั: Hotel Scandic pohjanhovi* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

หลงัจากนัน้พ่าทานเดนิทางไปสูท่า่อากาศยานโรวานเิอมเิพือ่เดนิทางกลบัไปสูเ่มอืงเฮลซงิก ิ
09:00 น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโรวานเิอม ิประเทศฟินแลนด ์  อสิระอาหารเทีย่ง   

14:05 น.น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเฮลซงิก ิโดยสายการบนิ FINAIR เทีย่วบนิที ่AY534 
15:25 น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์ น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร จากนัน้

พาทา่นไปชมสญัลกัษณ์ของความรักและความศรัทธา โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ (Temppeliaukio Church) หรอืทีค่นสว่นใหญ่รูจั้ก

กนัในชือ่ของโบสถห์นิ (Rock Church) เป็นโบสถท์ีเ่ริม่กอ่สรา้งเมือ่วันวาเลนไทน์ที ่14 กมุภาพันธ ์พศ. 2511 เขา้มายังตัวโบสถ์
ก็คอืก าแพงหนิธรรมชาตใิหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในถ ้า มลีักษณะเป็นโดมมทีีช่อ่งโปร่งแสงดา้นบน ท าใหแ้สงสอ่งถงึในตัวโบสถ ์มี

ความเชือ่กันวา่ใครทีไ่ดข้อพรเกีย่วกับเรือ่งความรักทีน่ี้จะสมหวัง จงึท าใหช้าวฟินแลนดน์ยิมมาแต่งงานทีน่ี่ และเชือ่วา่จะอยู่ครองคู่
กนัไปจนแกเ่ฒา่  

 

 
 

 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้รับการทดสอบ RT-PCR 

เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไมต่อ้งกกัตวั ตามคลนิกิทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้ตรวจแบบ  
RT-PCR ตามกฏการเดนิทางกลบัเขา้ไทย (คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ประมาณ 160 EUR) 

 ทีพ่กั: Hotel Scandic pohjanhovi* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลังจากรับประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงและอสิระอาหารเทีย่งตามอัธยาศัยทีย่่าน 

Design district ทีม่ถีนนตัดกันมากกวา่ 25 สาย และรา้นคา้มากกวา่ 200 แห่ง ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของ

 

วนัท5ี  ทา่อากาศยานโรวานเิอม ิ- ทา่อากาศยานเฮลซงิก ิ- โบสถห์นิ - ทดสอบ RT-PCR                  อาหาร เชา้,เย็น 

 

วนัท6ี       ชอปป้ิงที ่Design district - ทา่อากาศยานเฮลซงิก ิ                                                             อาหาร เชา้                                               



 

เมอืงเฮลซงิก ิมทีัง้รา้นคา้เครือ่งประดบั รา้นขายของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง พพิธิภัณฑ ์แกลลอรีภ่าพวาด รา้นอาหาร และ

โรงแรมมากมาย จงึเป็นสถานทีท่ีท่ัง้คนทอ้งทีแ่ละนักท่องเทีย่วนยิมมากัน จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ
เฮลซงิก ิ

13:30 น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์ 
16:50 น.น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ FINNAIR เทีย่วบนิที ่AY141 

 

17:00 น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทย  โดยสวสัดภิาพ 

  

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนดยงัคงตอ้งท าการจอง 
โรงแรม AQ 7 วนั เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 อพัเดตวนัที ่21 ธ.ค 2564 ** 

 
หมายเหตุ : เง ือ่นไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและฟินแลนด ์ท ัง้ระบบอาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ รวมถงึ

ข ัน้ตอนปฏบิตัติ่างๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จากหน่วยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอื

วนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 พฤศจกิายน 2564 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR Test และ มใีบรบัรองผลการ

ตรวจ 48 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทางถงึประเทศฟินแลนด ์น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ  
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST ภายใน 48 ชม.กอ่นการเดนิทางถงึประเทศฟินแลนด ์ 

5. ขอ้มลูสว่นตัวทีต่อ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศฟินแลนด ์

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศฟินแลนด ์ 

► ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผลการตรวจ  ภายใน 48 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทางถงึ

ฟินแลนด ์น ามาแสดง ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ  

นกัเดนิทางชาวไทยทีร่บัวคัซนีครบโดสแลว้ สามารถเดนิทางเขา้โดยไมต่อ้งกกัตวั  

ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทางเขา้ฟินแลนด ์และรบัวคัซนีเข็มสดุทา้ยตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีข่ ึน้ทะเบยีนใชง้านฉุกเฉนิกบั WHO แลว้เทา่น ัน้  

(อา้งองิขอ้มูลจาก Finnish Institute for Health and Welfare, Finland - THL ) 

 Pfizer/BioNTech อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Moderna (Spikevax) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 AstraZeneca (Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Janssen (Johnson&Johnson) 1 เข็ม 

 Covishield อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinopharm อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covaxin อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinovac (Coronavac) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 

X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง 
4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

วนัท7ี        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                   

https://thl.fi/en/web/thlfi-en


 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตวัรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉดีวัคซนี 
4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิ
ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 7 วัน เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 

(ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) อพัเดตวนัที ่21 ธ.ค 2564  
ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 80,000 บาท  

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวนหน ้

หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ 

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้  )ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลบัพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได ้(  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 

กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่วซีา่และคา่เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศฟินแลนด)์ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 23 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่

วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์

ประกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ .ร.บ .ธรุกจิน าเทีย่ว ที่



 

บงัคบัใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ

ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทวัร ์

10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 40 EUR หรอื 1,600 บาท /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจจากทา่น  

8. คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID หรอื Antigen Rapid Test 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  
9. คา่ทดสอบ RT-PCR 180 EUR หรอืเทา่กบั 6,800 บาท ทีฟิ่นแลนด ์(สามารถใชส้ าหรบัเดนิทางเขา้ประเทศไทย) 

10. แพคเกจ  “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 7 คนื พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ และ คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่รอผลการ
ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ ราคาเริม่ตน้ 16,900 ตอ่คนตอ่หอ้ง) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิ เช่นคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้

และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ 

Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก

บรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ 

แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  



 

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ

ในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศฟินแลนด)์ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัท าการ 

** กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายในระยะเวลา 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่บรษิทัฯ ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้เหลอื
อยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่นจัดสง่ใหก้ับ

เจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษัิททวัร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้มตกแตง่

รูป

,

หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 
 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็ก

ไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ

เดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนา

พาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการ

อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และ

เซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้

European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอย่างชดัเจน 

(เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 



 

 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่รับพจิารณาบัตรนักเรยีน, ใบ

ประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีทีไ่ม่ได ้

เดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามี

และบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้ง

เขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถ่าย

รา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสีว่นตัว) รายการเดนิ

บญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่

ในบัญชนัีน้ๆไม่ต า่กวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกับคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ทา่น

เดนิทางกลบัสูภ่มูลิ าเนา 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้มแนบ

หนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยท์ีม่รีายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิ

บญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) 

 

 ทัง้นี้ ผูท้ ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกันเทา่นัน้!! 

กรุณาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบรูณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ทา่น

จ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุ 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทุนทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 

 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษัิทฯ 

ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัคร

ได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลา

ด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวร์เรียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หาก

ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับ

ทางการสถานทูต และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่ว

ใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

 

 



 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

จาก ศนูยร์บัแปลเอกสารทีผ่า่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศฟินแลนด)์ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
หากผูส้มัครถอืพาสปอรต์สญัชาตติอ่ไปนี ้กรุณาตดิตอ่บรษัิทฯ กอ่นท าควินัดหมายยืน่วซีา่เชงเกน้ ไดแ้ก ่กมัพูชา, สปป.ลาว, เมยีนมาร ์!! 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

.............................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

............................................................................................................ 

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่



 

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

  - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์)    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  

ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

  - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 

เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้ง

กบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหช้ดัเจน 

(ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สัปดาห ์

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 


