
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สนุกกบัการ  “น่ังเล่ือน กวางเรนเดียร์ และเล่ือนลาก สุนัขฮัสกี”้ เปิดประสบการณ์อนัแปลกใหม่กบัการน่ังบน  

“เรือตัดน า้แขง็แซมโป” The Arctic Ice breaker ขบั “สโนว์โมบิล” ตะลยุทุ่งหิมะ 
สัมผสั เซาว์น่า แบบต้นต าหรับชาวฟินแลนด์ พกัดีทานดี  

*** ออกล่าแสงเหนือโดยคนขบัรถท้องถิ่นทีช่ านาญเส้นทาง *** 
ห้องพกั GLASS IGLOO มเีคร่ืองปรับอณุหภูมใิห้อบอุ่น อณุหภูมจิะอยู่ประมาณ 20-25 องศา  

เราจัดห้อง GLASS IGLOO ให้ลูกค้าทุกปี ลูกค้าทุกคนชอบมากๆ และตั๋วเรือตัดน า้แขง็แน่นอน 100% 

ก าหนดการเดินทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่21-29 ม.ค. // 12-20 ก.พ. // 19-27 มี.ค. // 08-16 เม.ย. // 10-18 เม.ย.2562 
 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เฮลซิงก ิ 
21.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์

เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยอ านวยความสะดวก 

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

23.55   เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เทีย่วบินที ่AY144 

 วนัที ่2 เฮลซิงก ิ– ทาล์ลนิน์ – ชมเมือง  
06.05  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ / น าท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงทาลลนิน์ ประเทศเอสโตเนีย 
07.30  เหิรฟ้าสู่กรุงทาล์ลนิน์ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เทีย่วบินที ่AY1011 
08.00  น าท่านเดินทางถึงกรุงทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเข้าสู่ตัวเมือง 

น าท่านเทีย่วชมกรุงทาล์ลนิน์ เมืองหลวงแสนสวยของประเทศเอสโตเนีย น าท่านแวะชม โบสถ์เซนต์แมร่ี 
(Saint Mary Church) หรือในอีกช่ือหน่ึง คือ Dome Church เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมืองสร้างข้ึนโดย
ชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค ภายใตพ้ื้นหน้าประตูโบสถ์บรรจุโลงศพของ ORRO JOHANN 
THUVE ซ่ึงเม่ือสมยัยงัมีชีวิตอยู ่เป็นคนเจา้ชูแ้ละท าให้ผูห้ญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลงัเม่ือส านึกผิด
ได ้จึงบอกใหค้นน าศพของตวัเองมาฝังไวต้รงทางเขา้โบสถ ์เพื่อเป็นการลงโทษตวัเอง ซ่ึงวา่กนัวา่ ถา้ใคร
ไดเ้หยียบ ณ ตรงจุดท่ีไดมี้การบรรจุโลงศพไว ้ให้ท าการอธิษฐานของพร แลว้จะประสบความส าเร็จใน
พรท่ีขอไว ้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
บ่าย น าท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) เป็นพระราชวงัสไตล์บาร๊อค สร้างข้ึน

ตามพระประสงคข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราชท่ี 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นท่ีประทบัของพระราชินีแคทเธอรีน 
โดยพระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ใน
ปัจจุบนัได้กลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากน้ีท่านจะไดช้มความ
งดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งน้ีดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน Walking 
street อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

ที่พกั:  Radisson Blu Olumpia Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง  
 
 วนัที ่3  ทาล์ลนิน์ – เฮลซิงก ิ– นันทาล ี– เซาว์น่าต้นต ารับ  
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
  ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี ข้ามสู่กรุงเฮลซิงก ิใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
10.30   ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกโิดยเรือเฟอร์ร่ี ข้ามทะเลบอลติก ให้ทุกท่านได้ชมววิทีส่วยงาม 
12.30  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิจากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองนันทาลี (Naantali) เมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1443โดยกษตัริยส์วีเดน 

ตวัเมืองสร้างอยูริ่มชายฝ่ังทะเลบอลติก บา้นเรือนท่ีสร้างดว้ยไมย้งัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี ปัจจุบนัส่วน
ใหญ่ได้ดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร และร้านขายของท่ี
ระลึก น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า เก็บภาพโบสถ์ท่ีเก่าแก่ประจ า
เมือง หรือท่านอาจลองชิม วฟัเฟิล รสเลิศ (Waffle) ในร้านCafé 
Amandisเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ประจ าเมืองhttp://www.amandis.fi/ 
จากนั้นน าท่านชมบริเวณหมู่เกาะเล็กๆ ของประเทศฟินแลนด์ ท่ี
เรียกรวมๆ วา่ Archipelago  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Naantali Spa Resort Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง  
*** โรงแรมรีสอร์ท & สปา ที่ดทีี่สุดแห่งหน่ึงของฟินแลนด์ *** 

 วนัที ่4  นันทาล ี– เฮลซิงก ิ– ชมเมือง  
เช้า  บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  

น าท่านชมกรุงเฮลซิงก ินครหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางขนบธรรมเนียม น าท่าน
ชมรอบกรุง “เฮงลซิงก”ิ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวดิีชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม
“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แลว้น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ท่ี
สร้างข้ึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หิน

http://www.amandis.fi/


 

แห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตวัโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการ
ตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกาย
ออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate 
Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 

 
 
 
บ่าย น าท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะ

เวลล ์น าท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ี
ขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตั้ง
สถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ ชมยา่นถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ท่ี
สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงั  อิสระให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในยา่นถนนคนเดิน หรือหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนด์
เนมราคาพิเศษ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:   Radisson Blu Royal Hotel Helsinki / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5 เฮลซิงก ิ– โรวาเนียม ิ– ฟาร์มกวางเรนเดยีร์ - ฉลองปีใหม่ ณ เมืองโรวาเนียมิ  
 พกัGLASS IGLOO HOTEL สุดยอดประสบการณ์ 
เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง  
  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ ดินแดนแลป์แลนด์ 
07.50  ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิโดยเทีย่วบินที ่AY… 
09.10  เดินทางถึงสนามบินโรวาเนียมิ จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

น าท่านจะได้สัมผสักับธรรมชาติ และทุ่งหิมะอนัขาว
โพลน ประดุจน ้ าแข็งใส น าท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์ม
กลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์ร่ีอุ่น ๆ ชาข้ึน
ช่ือของดินแดนแถบน้ี ก่อนน าท่านชมฟาร์มกวางเรน
เดียร์ สัตวข้ึ์นช่ือของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชน
พื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชง้านในเขตหนาว ชมความ น่ารัก
ของกวางแสนรู้และ เล่นรถเล่ือนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน จากนั้นน าท่านกลบัเขา้ตวั
เมืองโรวาเนียมิ มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเข้า พกัโรงแรม GLASS IGLOO ซ่ึงทุกห้องทีพ่กั เป็นกระจกทั้งหลัง ท  าให้ท่านรู้สึกเสมือนนอน
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็น
คว ามสวย ง ามของล า แส งออโร ร่ าAuroraซ่ึ ง เ ป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะช่วงฤดูหนาว
ในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และท า
กิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่าน ้าแข็ง บาร์
น า้แข็ง หรือเล่นกระดานล่ืน Snow sledge   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง ร่วมฉลองปีใหม่ ณ เมืองโรวาเนียมิ    

ที่พกั:  Arctic Snow Glass Igloo Hotel 100% (ชมท้องฟ้าแสนสวย)  / หรือเทียบเท่าระดบั
ใกล้เคยีง 

*** 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 ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง  
ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าน ้าแข็ง (Snow Sauna) เก็บภาพบาร์น ้าแข็ง โรงแรมน ้าแข็ง และกิจกรรมต่างๆ ของ
ทางโรงแรมได้อย่างเต็มที ่

วนัที่ 6 โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตดัน า้แขง็ – ว่ายน า้ท่ามกลางน า้แขง็   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าท่าน สัมผัส
ประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน ้าแข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker เรือ
ตดัน ้ าแข็งล าเดียวท่ีเปิดโอกาส ให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมเรือจะวิ่งไปบนน ้ าแข็งท่ีปกปิดผิวทะเลหนานบั
เมตรดว้ยน ้าหนกักวา่ 3,500 ตนั ดว้ยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซ่ึงเป็นเรือตดัน ้ าแข็งท่ีใช้
ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด ์เรือล าน้ีจะท าให้น ้ าแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินคา้ในช่วง
ฤดูหนาว เรือจอดคา้งบนน ้าแขง็กลางทะเล  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน า้แข็ง 
 
 
 



 

 
มีเวลาให้ท่านไดล้งมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน ้ าแข็งบอล
ติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษท่ีท าข้ึนเพื่อใช้ในการลอยตวั
ใน ทะเลน ้าแขง็ ท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่ศูนยอ์งศา ไดอ้ยา่งจุใจ พร้อม
รับประกาศนียบตัรท่ีระลึกการมาเยือนเรือตดัน ้ าแข็ง น าท่านเข้า
ชมภายใน Kemi Ice Palace Lumilinna ปราสาทน ้าแข็ง แห่ง
เมือง 
เคมิ เกิดจากการตัดก้อนน ้าแข็งจากทะเลบอลติกมาต่อกัน และสลักเป็นรูปร่างต่างๆ โดยในปี 2019 เป็น
การจัดคร้ัง ที่ 24 ปราสาทน ้าแข็งจะเปิดบริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่าน้ันประมาณวันที่ 19 ม.ค.- 13 
เม.ย. ของทุกปี  

https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-and-do/the-snowcastle-of-kemi/ 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั:  Scandic Kemi Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง  
 วนัที ่7 เคมิ – โรวาเนียมิ – ขบัรถสโนว์ โมบลิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้– ดูแสงออโรร่า 
 (ล่าแสงเหนือ)  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ ชม
วิวทิวทศัน์ระหว่างทาง น าท่านสนุกเพลินเพลินกับ
ดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้ท่านเปลี่ยนชุดกัน
หนาวแบบพิเศษ ซ่ึงประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้า
บู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากน้ันฟัง
ค าแนะน าการขับข่ีด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกส
โนว์ซาฟารี  Arctic Snow Safari สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ดว้ยการขบั “สโนว์โมบิล” Snow Mobile 
หรือเจา้ตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลดัเลาะป่าน ้ าแข็ง ผ่านชมทศันียภาพของหิมะ
กวา้งไกลสุดสายตา  

*** ขับสโนโมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิม่ท่านล่ะ 8,000 บาท *** 
*** มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 



 

น าท่านเดินทางเขา้ชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี”้ ชมความน่ารักของสุนัข
พนัธ์ุไซบีเรียน ฮัสกี ้ท่ีแสนเช่ือง และเป็นกนัเองของชาวแลปป์ ท่ี
มกัเล้ียงไวใ้ชใ้นเขตหนาว ให้ท่านได้สัมผสัประสบการณ์อันแปลก
ใหม่กบัการทดลองซ่ิงรถเล่ือนเทียมสุนัขฮัสกี ้ทีม่ีไว้บริการภายใน
ฟาร์ม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมทีพ่กั 
 

ที่พกั:  Scandic Hotel Rovaniemi / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง  
***พิเศษสุด  น าท่านออกตามล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) 3 ช่ัวโมง โดยรถโค้ช และคนขับท้องถิ่นที่มีความ
เช่ียวชาญ และจ าพาคณะไปยังจุดที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดแสงเหนือมากที่สุด (การเกิดแสงเหนือเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติซ่ึงไม่สามารถการันตีการเกดิได้)***  

วนัที่ 8 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบนิ     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม“หมู่บ้านซานตา คลอส”Santa Claus Village 
ซ่ึงชาวฟินแลนดไ์ดส้ร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงลุงซานตาคลอส
ผูใ้จดี ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบัลุงซานตา้ และท่านจะไดมี้
โอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณีย์
ของซานตา้ พร้อมถ่ายรูปกบัพาหนะของซานตา คลอส 
พร้อมสนุกกบักิจกรรมมากมายในหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ย
จุดถ่ายภาพท่ีน่ารัก  

*** พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลกึในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์ติกเซอร์เคิล *** 
เทีย่ง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกตามอธัยาศยั หรือเก็บภาความน่ารักของหมู่บา้น
ซานตา้ ท่ีส าคญัอยา่ลืมส่งโปสการ์ด จากบา้นซานตา้ ถึงคนท่ีคุณรักหรือถึงตวัคุณ
เองเป็นท่ีระลึก ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

18.10  เหิรฟ้ากลบัสู่เฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY536 
19.35  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
22.55  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY143  

 วนัที่ 9  สนามบินสุวรรณภูมิ 
13.40  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น า
ทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ 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 

 

21-29 ม.ค. 62 139,900 139,900 135,900 29,900 

12-20 ก.พ. 62 139,900 139,900 135,900 29,900 

19-27 ม.ีค. 62 139,900 139,900 135,900 29,900 

08-16 เม.ย. 62 144,900 144,900 140,900 29,900 

10-18 เม.ย. 62 144,900 144,900 140,900 29,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (และไฟลภ์ายในประเทศ) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล 
 เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 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 วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั  
 ***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าทีใ่ช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ช้ินเท่านั้น น า้หนักไม่เกนิ 23 กิโลกรัม (สูงไม่เกิน 158 เซนติเมตร) และ
กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน น า้หนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนตเิมตร) **** 

    https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage 
 
 
 
 
 

https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage


 

 เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ   

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 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 าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ            
    ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 120 วนั 
(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้
ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ป
ทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

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

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
   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 3เดือน 
นบั จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระ 
บุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

* ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง 
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ 

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั 

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคนตอ้ง มี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 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 และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูต 

ไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

   หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ  
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 

ดงักล่าวเช่นกนั  

    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ    

ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

    ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนั
เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


