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21.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

23.55  เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เทีย่วบินที่ AY144 
 

05.20  เดินทางถงึกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ / น าท่านผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระแล้ว 
น ำท่ำนชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลำงขนบธรรมเนียม น ำท่ำนชมรอบกรุง 

“เฮงลซิงกิ” ซ่ึงมีสถำปัตยกรรมแบบ ผสมผสำฟนระหวำ่งสวดิีชและรัสเซีย เจำ้ของสมญำนำม“ธิดำสำวแห่งทะเล บอลติก” 
แลว้น ำท่ำนเขำ้ชม “โบสถหิ์นเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ท่ีสร้ำงข้ึนโดย กำรขดุเจำะในซอกหินแกรนิตขนำด
มหึมำ หำกท่ำนไดเ้ห็นภำพถ่ำยทำงอำกำศ โบสถหิ์นแห่งน้ีจะมีรูปร่ำงคลำ้ยจำนบิน โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโม
และติโม ในปี ค.ศ.1969 มีกำรตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจำกนั้นเยีย่มชมวหิำร Uspensky ของศำสนำคริสต์
นิกำยออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงำมดว้ยลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบรัสเซีย จำกนั้นพำชม “จตุัรัสรัฐสภำ” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของอนุสำวรียพ์ระเจำ้อเล็กซำนเดอร์และมหำวิหำรใหญ่นิกำยรูเธอรัน 

21.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

23.55  เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เทีย่วบินที่ AY144 
 



 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนชม “อนุสำวรียซิ์เบลิอุซ” Sibelius คีตกวเีอกชำวฟินน์ ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสำธำรณะเวลล ์ น ำท่ำนชม 

“ตลำดนดัริมทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจำกจะเป็นตลำดยำ่นใจกลำงเมืองท่ีขำยของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 
แหล่งขำยปลำนำนำชนิด อำหำรผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตั้งสถำนท่ีส ำคญั อำทิ ท ำเนียบประธำนำธิบดี, ศำลำกลำง
และโบสถ ์ ชมยำ่นถนนเอสปลำนำดิ Esplanadi ท่ีสองขำ้งทำงเตม็ไปดว้ยอำคำรสไตลฟิ์นนิชผสมสวดิีช เรียงรำยไปดว้ย
สินคำ้ดีไซน์ช่ือดงั อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั ในยำ่นถนนคนเดิน หรือหำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดงั ท่ีเตม็ไป
ดว้ยสินคำ้แบรนดเ์นมรำคำพิเศษ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI  หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า(แบบกล่อง)    
07.00 ออกเดินทำงสู่เมืองอีวำโร โดยเท่ียวบินท่ี AY601 
08.40 เดินทำงถึงสนำมบินอิวำโร จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงขำ้มพรมแดนนอร์เวย ์สู่เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes) 

น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโคช้ ตะลุยทุ่งหิมะ อนัขำวโพลน ชมควำมงำมของทะเลสำบท่ีกลำยเป็นน ้ำแขง็สู่ประเทศนอร์เวย ์ท่ำน
จะประทบัใจมิรู้ลืม 

เทีย่ง บริการอาหารกลาวนั ณ ภัตตาคาร เมนูปูยกัษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอิม่ 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนี King Crab Safari ปรับโหมดร่ำงกำยเขำ้สู่กำรตะลุยหิมะ ท่ำงบริษทัไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์กนั

หนำว ถุงมือ ร่องเทำ้ตะลุยหิมะไวใ้หก้บัทุกท่ำน โดยมีเจำ้หนำ้ท่ี (ไกดท์อ้งถ่ิน) คอยดูแลใหค้  ำแนะน ำ จำกนั้นน ำท่ำนนัง่รถ
เล่ือน ท่ีลำกโดยสโนโมบิล เขำ้สู่ทอ้งทะเลแบเรนท ์ท่ีกลำยเป็นน ้ำแขง็ในช่วงฤดูหนำวสู่จุดจบัปูยกัษ ์Red King Crab หรือปู
ยกัษเ์ป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีส ำคญัของประเทศนอร์เวย ์แต่ล่ะตวัจะมีน ้ำหนกัประมำณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขำ ท่ียำวท่ีสุด
ประมำณ 1.8 เมตร เลยท่ีเดียว ไกดท์อ้งถ่ินจะแสดงกรรมวิธีกำรจบัปูใหทุ้กท่ำนดูและใหทุ้กท่ำนไดล้องสัมผสัดว้ยตวัเอง 
จำกนั้นจะน ำปูท่ีจบัไดม้ำปรุงเป็นอำหำรใหทุ้กท่ำนไดท้ำนอยำ่งจุใจ(บุฟเฟตข์ำปูยกัษ+์น ้ำจ้ิมซีฟู๊ดจำกเมืองไทย) ไดเ้วลำ
สมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั 

พกัที่: SCANDIC HOTEL KIRKENES   หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองอินำรี เมืองเล็กๆ ในเขตแลปแลนดเ์ป็นพื้นท่ีครอบคลุมดินแดนดั้งเดิมตอนเหนือของฟินแลนด์ 
นอร์เวย ์ และสวเีดน รวมถึงบำงส่วนของประเทศรัสเซีย ตั้งอยูเ่หนือเส้นขั้วโลกเหนือ (Arctic Circle) ท่ีถูกก ำหนดไวท่ี้
ละติจูด 66 องศำเหนือ ซ่ึงอยูท่ำงตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์ ชม “ทะเลสำบอินำรี” แหล่งน ้ำจืดขนำดใหญ่ และท่ีอยู่
อำศยัของชนพื้นเมืองชำวซำมิ  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองซำร์ริเซลกำ้ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูใ่นเขตแลปแลนด์ ของประเทศ
ฟินแลนด์ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนสนุกเพลินเพลินกบัดินแดนแห่งควำมสุขกลำงหิมะ ใหค้ณะเปล่ียนชุดกนัหนำวแบบพิเศษ ซ่ึงประกอบดว้ย ชุดเทอร์

มอล รองเทำ้บูต๊ ผำ้พนัคอ ถุงมือ และหมวกกนัน็อก จำกนั้นฟังค ำแนะน ำกำรขบัข่ีดว้ยโปรแกรมท่ีพิเศษสุดอำร์กติกสโนว์
ซำฟำรี  Arctic Snow Safari สัมผสักบัประสบกำรณ์ใหม่ ดว้ยกำรขบั “สโนวโ์มบิล” Snow Mobile หรือเจำ้ตีนตะขำบติดสกี 
โลดแล่นไปตำมทุ่งหิมะ ลดัเลำะป่ำน ้ำแขง็ ผำ่นชมทศันียภำพของหิมะกวำ้งไกลสุดสำยตำ *** ขบัสโนโมบิล คนัละสอง
ท่ำน หำกตอ้งกำรขบัคนเดียวจ่ำยเพิ่มท่ำนล่ะ 8,000 บำท *** มีชุดกนัหนำว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทำ้ลุยหิมะเตรียมไว้
บริกำรทุกท่ำน ***จำกนั้นน ำท่ำนกลบัเขำ้ตวัเมืองโรวำเนียมิ มีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือของท่ีระลึก ตำมอธัยำศยัเดินทำงเขำ้ท่ีพกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: HOLIDAY CLUB SAARISELKA / หรือระดบัใกล้เคียง 



 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองโรวำเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด ์ โดย
เมืองน้ีตั้งอยูบ่นเสน้อำร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอนัเสน้ละติจูดท่ีใชแ้บ่งเขตขั้วโลกเหนือกบั
เขตภูมิอำกำศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนท่ีสำมำรถมองเห็นปรำกฏกำรณ์พระอำทิตยเ์ท่ียงคืนไดใ้นช่วง
ฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนำว 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่ำย น ำท่ำนแวะเยีย่มชม “ฟำร์มกลำงเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชำเบอร์ร่ีอุ่น ๆ ชำข้ึนช่ือของดินแดนแถบน้ี ก่อนน ำท่ำนชม
ฟำร์มกวำงเรนเดียร์ สัตวข้ึ์นช่ือของฟินแลนด ์ โดยเฉพำะชำวแลปป์ ชนพื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชง้ำนในเขตหนำว ชมควำม 
น่ำรักของกวำงแสนรู้และ น ำท่ำนเล่นรถเล่ือนท่ีลำกโดยกวำงเรนเดียร์อยำ่งสนุกสนำน จำกนั้นน ำท่ำนกลบัเขำ้ตวัเมืองโร
วำเนียมิ มีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือของท่ีระลึก ตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ พกัโรงแรม GLASS IGLOO ซ่ึงทุกหอ้งท่ีพกั 
เป็นกระจก ท ำใหท้่ำนรู้สึกเสมือนนอนอยูท่่ำมกลำงธรรมชำติจริงๆ หำกโชคดี ท่ำนจะไดเ้ห็นควำมสวยงำมของล ำแสง ออ
โรร่ำ Aurora ซ่ึงเป็นปรำกฏกำรณ์ ธรรมชำติ ท่ีเกิดข้ึนเฉพำะช่วงฤดูหนำวในบริเวณขั้วโลกเท่ำนั้น มีเวลำใหท้่ำนเดินเล่น 
และท ำกิจกรรมภำยในโรงแรม อำทิเช่น เซำวน่์ำ หรือ บำร์น ้ำแขง็ หรือเล่นกระดำนล่ืน Snow sledge   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั: SNOWMAN EORLD GLASS IGLOO RESORT 
*** หอ้งพกัแบบกระจกทั้งหลงั Glass Igloo มีจ  ำนวนจ ำกดั และตอ้งจองพร้อมช ำระเงินล่วงหนำ้กวำ่ หกเดือนซ่ึงทำงบริษทั ฯ ขอยนืยนั
วนัมีหอ้งพกัแน่นอน 100% ทำงบริษทัฯ ไดจ้ดัและส ำรองหอ้งพกั Glass Igloo ใหลู้กคำ้มำตลอดทุกปี ทุกท่ำนประทบัใจกบักำรเขำ้พกัท่ี

โรงแรมน้ีท่ีสุด 



  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่ำเรือในฤดูหนำว น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์อนั แปลกใหม่
กบักำรโดยสำรไปบน “เรือตดัน ้ำแขง็แซมโป” The Arctic Ice breaker เรือตดัน ้ำแขง็ล ำเดียวท่ีเปิดโอกำส ใหน้กัท่องเท่ียว
เขำ้ชมเรือจะวิง่ไปบนน ้ำแขง็ท่ีปกปิดผวิทะเลหนำนบัเมตรดว้ยน ้ำหนกักวำ่ 3,500 ตนั ดว้ยโปรแกรมพิเศษ Journey 
Through The Ice ซ่ึงเป็นเรือตดัน ้ำแขง็ท่ีใชใ้นฤดูหนำวของประเทศฟินแลนด ์ เรือล ำน้ีจะท ำใหน้ ้ำแขง็แตกเป็นช่องทำงเพื่อ
กำรเดินเรือสินคำ้ในช่วงฤดูหนำว เรือจอดคำ้งบนน ้ำแขง็กลำงทะเล 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน า้แขง็ 
บ่ำย มีเวลำใหท้่ำนไดล้งมำเดินเล่นหรือถ่ำยรูปบนทะเลน ้ำแขง็บอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษท่ีท ำข้ึนเพื่อใชใ้นกำร   

ลอยตวัใน ทะเลน ้ำแขง็ ท่ีมีอุณหภูมิต ่ำกวำ่ศูนยอ์งศำ ไดอ้ยำ่งจุใจ พร้อมรับประกำศนียบตัรท่ีระลึกกำรมำเยอืนเรือตดั
น ้ำแขง็ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่เมืองเคมิ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / น าเข้าโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั: SCANDIC HOTEL KEMI / หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน Kemi Ice Palace Lumilinna ปรำสำทน ้ำแขง็ แห่งเมืองเคมิ เกิดจำกกำรตดักอ้น

น ้ำแขง็จำกทะเลบอลติกมำต่อกนั และสลกัเป็นรูปร่ำงต่ำงๆ โดยในปี 2019 เป็นกำรจดัคร้ัง ท่ี 24 ปรำสำท
น ้ำแขง็จะเปิดบริกำรเฉพำะช่วงฤดูหนำวเท่ำนั้นประมำณวนัท่ี 19 ม.ค.- 13 เม.ย. ของทุกปี  
https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-and-do/the-snowcastle-of-kemi/ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ชม “ฟำร์มสุนขัฮสัก้ี” ชมควำมน่ำรักของสุนขัพนัธุ์ไซบีเรียน ฮสัก้ี ท่ีแสนเช่ือง 
และเป็นกนัเองของชำวแลปป์ ฮสัก้ีเป็นสุนขัพนัธุ์พื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชใ้นเขตหนำว จำกนั้นใหท่้ำนได้
สัมผสัประสบกำรณ์อนัแปลกใหม่กบักำรทดลองซ่ิงรถเล่ือนเทียมสุนขัฮสัก้ี ท่ีมีไวบ้ริกำรภำยในฟำร์ม ได้
เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมืองโรวำเนียมิ อิสระทุกท่ำนเดินเล่นชมเมือง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร//ภายในโรงแรมที่พกั 
21.00  น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) เป็ 
นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีจะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมท่ีทอ้งฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำนั้น ซ่ึงแสงออ
โรร่ำ (Aurora borealis) จะปรำกฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพำดผำนทอ้งฟ้ำยำมค่่ำคืน *** กำรพบเห็นปรำกฏกำรณ์แสง
เหนือ เป็นปรำกฏกำรณ์ทำง ธรรมชำติไม่สำมำรถก ำหนดหรือทรำบล่วงหนำ้ไดโ้อกำสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บั
สภำพอำกำศเป็นสัำคญั และ โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม *** 

พกัที:่ SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI / หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น ำท่ำนชม “หมู่บำ้นซำนตำ คลอส” Santa Claus Village ซ่ึงชำวฟินแลนดไ์ดส้ร้ำงข้ึนเพื่อระลึก ถึงลุงซำนตำคลอสผูใ้จ

ดี ใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปคู่กบัลุงซำนตำ้ และท่ำนจะไดมี้โอกำสส่งโปสกำร์ดใหเ้พื่อนๆ ของท่ำนจำกตูไ้ปรษณียข์องซำนตำ้ พร้อม
ถ่ำยรูปกบัพำหนะของซำนตำ คลอส พร้อมสนุกกบักิจกรรมมำกมำยในหมู่บำ้นท่ีเตม็ไปดว้ยจุดถ่ำยภำพท่ีน่ำรัก *** พร้อมรับ
ประกำศนียบตัรท่ีระลึกในกำรเขำ้เยีย่มบำ้นซำนตำ้ ผูน่้ำรัก ณ เส้นอำร์ติกเซอร์เคิล *** 

เทีย่ง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย อิสระทุกท่ำนชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั หรือเก็บภำควำมน่ำรักของหมูบำ้นซำนตำ้ ท่ีส ำคณัอยำ่ลืมส่งโปสกำร์ด จำกบำ้น

ซำนตำ้ ถึงคนท่ีคุณรักหรือถึงตวัคุณเองเป็นท่ีระลึก ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 



  

18.15   เหิรฟ้ากลบัสู่เฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY536 
19.50   เดนิทางถงึกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ น าท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 

00.20   เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air 
เที่ยวบินที่ AY143  

15.35   เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ และความประทับใจ 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (และไฟลภ์ำยในประเทศ) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล 
 เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็

ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ช้ึนอยู่กบัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนั

เพ่ิม 
  ค่ำทิปพนกังำนขบัรถระหวำ่งกำรท่องเท่ียวในยโุรป 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทับใจในการบริการ) 
 ***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ช้ินเท่าน้ัน น า้หนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม 

 (สูงไม่เกนิ 158 เซนตเิมตร) และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 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 ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ 
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำ

หน้ำหนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำร
เดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั หำกกรุ๊ปไม่สำมำรถออก
เดินทำงได ้ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น 
สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บ
บำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น            
กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำม
รำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ                 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือ
ช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไข
ต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด            

หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 



  

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก

ทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ี
คอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่
วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึง
ทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของ
บริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้
ก ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้น
ตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้
ดงัต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่
ผำ่นกำรพิจำรณำ 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ 
หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ี
ท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่
ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำ
มดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 
100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท 
ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
 



 



 


