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เฮลซิงก ิ- นันทาล ี- ตุรก ุ- ทามเปเร - โรวาเนียม ิ- น่ังเรือตัดน า้แขง็ SAMPO ICE BREAKER 
ปราสาทน า้แขง็ - เคม ิ- โรวาเนียม ิ- ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - น่ังเล่ือนกวางเรนเดียร์ 

RANUA ARCTIC WILDLIFE ZOO - กจิกรรมล่าแสงเหนือ - ขบัรถสโนว์ โมบิล 
ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้- หมู่บ้านซานตาคลอส – โรวาเนียม ิ

พกัโรงแรม Glass Igloo หลงัคากระจก ชมความงามของท้องฟ้าแสนสวย                                                  

ก าหนดการเดนิทาง 

10-17 เม.ย. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เฮลซิงก ิ– นันทาล ี
06.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.55  เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ 
เทีย่วบินที่ AY142 

15.15  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลัง
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่เมืองนันทาลี (Naantali) (182 กม.) 
เมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1443 โดยกษตัริย์

http://bit.ly/2NMk5YE


 

สวีเดน ตวัเมืองสร้างอยู่ริมชายฝ่ังทะเลบอลติก บา้นเรือนท่ีสร้างด้วยไมย้งัคงอนุรักษ์ไวไ้ด้อย่างดี 
ปัจจุบนัส่วนใหญ่ไดด้ดัแปลงเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึก เขา้สู่ท่ีพกั Naantali 
Spa Resort Hotel ท่านสามารถทดลองใชบ้ริการสโม๊ค เซาวน่์า ตามอธัยาศยั (รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว 
ท่านใดต้องการใช้บริการกรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ติดตัวไปด้วย) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  NAANTALI SPA RESORT HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่2  นันทาล ี– ตุรก ุ– ทามเปเร 
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า เก็บภาพโบสถ์ท่ีเก่าแก่ประจ าเมือง, หมู่บา้นชาวประมง 

ให้ทุกท่านได้ชิม วฟัเฟิล รสเลิศ (Waffle) ใน
ร้าน Café Amandis เป็นร้านกาแฟเก่าแก่ ประจ า
เมือง เดินทางสู่เมือง “ตูรกุ” (15 กม.) เมืองเก่าแก่
อีกเมืองหน่ึงของฟินแลนด์  ตั้ งอยู่ปากแม่น ้ า 
“เอารา” ทางตอนใต้ของประเทศ  ก่อตั้ งใน
คริสต์ศตวรรษ ท่ี  13  อ ดีต เ มืองหลวงของ
ฟินแลนด์ในช่วงราชรัฐฟินแลนด์ ระหวา่ง ค.ศ.
1809 ถึง 1812 ชมปราสาทตุรกุ (Turku Castle) 
หน่ึงในโบราณสถานยคุกลางท่ี อดีตเป็นท่ีพ  านกั
ของผู ้ครองเมือง จากนั้ นชมวิหารแห่งตุรกุ 
(Turku Cathedral) ซ่ึงเป็นวหิารเก่าแก่ ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฟินแลนด ์สร้างช่วงปีค.ศ.1300 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองทามเปเร “Tampere” (163 กม.) เป็นเมืองในประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยูท่างตอน

ใต้ของประเทศ ในจังหวัดฟินแลนด์ตะวันตก 
นบัวา่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ และ
เป็นเมืองไกลทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มนอร์ดิก ชม
โบสถ์ทามเปเร โบสถ์หินแกรนิตสีเทแห่งน้ีมี
หลงัคาสีแดงน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี 1902 ถึง 1907 ใน
สไตล์โรแมนติก และยงัได้รับอิทธิพลโกธิกยุค
กลาง โดยเห็นได้จากลูกศรของหอคอยและเสา
หลักท่ีรองรับอุโมงค์ เบ้ืองหลังแท่นบูชาสูงคือ
ภาพเฟรสโก (The Resurrection ) (1870-1925)  เขา้
สู่ศูนยก์ลางเมืองทามเปเร ชมศาลาว่าการเมืองท่ีสร้างในสไตล์นีโอคลาสิค ตั้งอยู่ในย่านเซ็นทรัลส
แควร์ ศาลากลางในปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.1890 



 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  SCANDIC TAMPERE CITY HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  ทามเปเร – เฮลซิงก ิ– โรวาเนียมิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ (176 กม.) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศฟินแลนด์ตั้งอยู่

ทางใตข้องประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด์ น า
คณะชมรอบกรุง “เฮงลซิงกิ” ซ่ึงมีสถาปัตยกรรม
แบบ ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของ
สมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วน า
ท่ าน เข้ า ชม  “โบสถ์ หิน เทม เปอ เ ลี ย ว คิ โอ ” 
Temppeliaukio Church ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุดเจาะ
ในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็น
ภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่าง
คลา้ยจานบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตวั
โมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบ
ทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมวหิาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกาย

ออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามด้วยลกัษณะสถาปัตยกรรม
แบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จตุัรัสรัฐสภา” Senate 
Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซาน
เดอร์และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน น าท่านชม “อนุสาวรียซิ์เบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู ้
แต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล์ จากนั้นพาชม “จตุัรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน น าท่านชม “ตลาดนดัริมทะเล” 
Market Square ตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด 
อาหารผลไม ้ชมยา่นถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมส
วีดิช เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงั อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในย่านถนนคน
เดิน หรือหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมราคาพิเศษ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร // หลงัอาหาร เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 
21.15 ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิโดยเทีย่วบินที ่AY537 
22.30 เดินทางถึงสนามบินโรวาเนียมิ // เดินทางเขา้ท่ีพกั 

พกัที่:  SANTA HOTEL, ROVANIAMI หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่4  น่ังเรือตดัน า้แขง็ SAMPO ICE BREAKER– ปราสาทน า้แขง็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ “เมืองเคมิ (Kemi)” ตั้งอยู่ริมทะเลบนอ่าวบอทเนีย (Gulf of Bothnia) 

ในประเทศฟินแลนด์ น าท่าน สัมผสัประสบการณ์อนั แปลกใหม่
กบัการโดยสารไปบน “เรือตดัน ้ าแข็ง “แซมโป” The Arctic Ice 
breaker เรือตดัน ้าแขง็ล าเดียวท่ีเปิดโอกาส ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม
เรือจะวิง่ไปบนน ้ าแข็งท่ีปกปิดผิวทะเลหนานบัเมตรดว้ยน ้ าหนกั
กวา่ 3,500 ตนั ดว้ยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซ่ึง
เป็นเรือตดัน ้าแขง็ท่ีใชใ้นฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือล าน้ี
จะท าให้น ้ าแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินคา้ในช่วงฤดู
หนาว เรือจอดคา้งบนน ้าแขง็กลางทะเล 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารมีเวลาใหท้่านไดล้งมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน ้ าแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพ

พิเศษท่ีท าข้ึนเพื่อใช้ในการลอยตวัใน ทะเลน ้ าแข็ง ท่ีมีอุณหภูมิต ่า
กว่าศูนยอ์งศา ไดอ้ยา่งจุใจ พร้อมรับประกาศนียบตัรท่ีระลึกการมา
เยือนเรือตดัน ้ าแข็ง แวะถ่ายภาพบริเวณท่ีตั้ง KEMI ICE PALACE 
ซ่ึงจะเปิดบริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้ น / จากนั้นกลับเข้าสู่
เมืองเคมิ น าท่านเขา้ชม ปราสาทหิมะ (Snow Castle) ท่ีสร้างข้ึนมา
ดว้ยวิธีการเจาะและสกดัน ้ าแข็งออกอย่างประณีตและสวยงามเป็น
อย่างมาก โดยกินพื้นท่ีกว่าสองหม่ืนตารางเมตร และว่ากันว่าท่ีน่ีคืองานประติมากรรมน ้ าแข็งท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั : SCANDIC HOTEL, KEMI หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  เคมิ – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – น่ังเล่ือนกวางเรนเดียร์  -หมู่บ้าน
ซานตาคลอส – ล่าแสงเหนือ (Aurora  Hunting) 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ 

(Rovaniemi) โรวาเนียมิ (Rovaniemi) เมือง
เล็กๆ ในดินแดนแลปแลนด์ บริเวณเส้น
อาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้น
ละติจูดท่ีใช้แบ่งเขตขั้ วโลกเหนือกับเขต
ภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนท่ี
สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์



 

เท่ียงคืนไดใ้นช่วงฤดูร้อน เยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” จิบชาเบอร์ร่ีอุ่น ๆ ชาข้ึนช่ือของดินแดน
แถบน้ี  โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวาง
แสนรู้และเล่นรถเล่ือนทีล่ากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa 

Claus Village ซ่ึงชาวฟินแลนด์ได้สร้าง
ข้ึนเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้จดี ให้
ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบัลุงซานตา้ และท่านจะ
ได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของ
ท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อม
ถ่ายรูปกบัพาหนะของซานตาคลอส พร้อม
สนุกกบักิจกรรมมากมายในหมู่บา้นท่ีเต็ม
ไปด้วย จุดถ่ ายภาพท่ี น่ า รัก  พ ร้อม รับ
ประกาศนียบตัรท่ีระลึกในการเขา้เยีย่มบา้นซานตา้ ผูน่้ารัก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษสุด*** น าท่านออกตามล่าแสงเหนือ (Aurora borealis หรือ 
Northern lights)  โดยรถโค้ช และพนักงานขับถภท้องถิ่นที่มีความเช่ียวชาญ และจ าพาคณะไปยังจุด
ที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดแสงเหนือมากที่สุด ปรากฏการณ์ แสงออโรร่า สามารถสังเกตเห็นได้ใน
ประเทศทีอ่ยู่แถบข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต้ ในเขตที่มีการปรากฏของออโรรา สามารถสังเกตออโรรา
ได้ทุกคืนทีฟ้่าโล่งในฤดูหนาว *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสทีจ่ะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคัญ 

พกัที่: SANTA HOTEL, ROVANIAMI 
วนัที่6  ขบัรถสโนว์ โมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้– เลว ี- พกั Glass Igloo 100%     
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขบั “สโนว์

โมบิล” Arctic Snow Safari สัมผสักับ
ประสบการณ์ใหม่ดว้ยการขบั “สโนวโ์มบิล” หรือ
เจ้าตีนตะขาบติดสกี ไปตามแนวป่าและบนทุ่ง
หิมะโลดแล่นไปตามทุ่งหิมะลดัเลาะป่าน ้าแข็ง ชม
ทศันียภาพของหิมะกวา้งไกลสุดสายตา บริษทัได้
จัด ชุดกันหนาวแบบพิ เศษให้กับทุกท่ านซ่ึง
ประกอบดว้ย ชุดเทอร์มอล รองเทา้บู๊ต ถุงมือ และ
หมวกกันน็อก จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้าชม 
“ฟาร์มสุนัขฮัสกี”้ ชมความน่ารักของสุนขัพนัธ์ุไซบีเรียน ฮสัก้ี ท่ีแสนเช่ือง และเป็นกนัเองของชาว



 

แลปป์ ท่ีมกัเล้ียงไวใ้ช้ในเขตหนาว สัมผสัประสบการณ์นั่งรถเล่ือนเทียมสุนัขฮสัก้ี ท่ีมีไวบ้ริการ
ภายในฟาร์ม จากนั้นเดินทางกลบัเขา้ท่ีพกั อิสระให้ท่านเดินเล่น ยา่นถนนชอ้ปป้ิงของโรวาเนียมิ ซ่ึง
เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ และหา้งสรรพสินคา้ รวมถึงร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง เลวี “Levi” (168 กม.)...น าท่านเขา้ พักโรงแรม GLASS IGLOO ตั้งอยูท่างตอนเหนือ

ของเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซ่ึงจะมีโอกาสท่ีดีในการมองเห็นแสงเหนือ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้นซ่ึงทุกห้องท่ีพกั เป็นกระจกทั้งหลงั ท าให้ท่าน
รู้สึกเสมือนนอนอยูท่่ามกลางธรรมชาติจริงๆ               

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมทีพ่กั   

ที่พกั:   GOLDEN CROWN – LEVIN IGLUT 100% 

*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจ านวนจ ากัด และต้องจองพร้อมช าระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซ่ึง
ทางบริษัทขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและส ารองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามา
ตลอดทุกปี ทุกท่านประทบัใจกบัการเข้าพกัทีโ่รงแรมนีท้ีสุ่ด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่าง
เพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา มีห้องน ้าและห้องอาบน ้าในตัว ท่านจะประทับใจไปกับความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่า และ กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่าง

เต็มที ่

วนัที่7   เลว ี- ชมเมือง – เฮลซิงก ิ- เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเลวี เมืองสกีรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินแลนด์ เมืองเลวียงัเคย

ไดรั้บโอกาสเป็นเจา้ภาพจดัแข่งขนัรายการ FIS Alpine Ski World ประเภท Slaloms ในปี 2012ภายใน
เมืองเต็มไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร รวมถึงลานเล่นสกีระดบัต่างๆ  เชิญท่านเดินเล่น ชม
เมือง หรือซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

......... สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินคิทติลา “Kittilä” 
*** อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย *** 

13.40  เหิรฟ้ากลบัสู่เฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY574 



 

15.00  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ / จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
17.30  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY141 

วนัที่8  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
07.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 *** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน 

และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะน้ัน  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(มเีตยีงเสริม) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

10-17 เม.ย. 2562 139,900 139,900 134,900 29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (และไฟลภ์ายในประเทศ) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถระหวา่งการท่องเท่ียวในยโุรป 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 ***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพียง 1 ช้ินเท่านั้น น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สูงไม่เกิน 158 เซนติเมตร) และ
กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน น า้หนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนตเิมตร) **** 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 
120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบนิ 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดย
จะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


