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06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินฟินแอร(์AY) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
09.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองโอวลุ ประเทศ

ฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์(AY) 
เท่ียวบินท่ี AY142 (09.05-15.00) / AY441 

(16.00-17.05) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 13 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยน
เครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ) บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-โอวลุ(ฟินแลนด)์ 
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17.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโอวลุ ประเทศฟินแลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลงั
ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองโอวลุ(Oulu) ประเทศฟินแลนด ์ในแถบสแกนดินี
เวีย ท่ีมีความสวยงามน่ามาเท่ียวอย่างมาก ดว้ยอากาศท่ีแสนหนาวเย็น ก็นบัว่าเป็นอีกมนตเ์สน่หท่ี์
นา่สนใจ และดว้ยความท่ีเมืองโอวลนุัน้ตัง้อยู่ใกลก้บัเสน้อารก์ติก จึงท าใหส้ามารถมองเห็นพระอาทิตย์
เท่ียงคืนไดอี้กตลอดเดือนมิถนุายน ถึงเดือนสิงหาคม ท่ีจะมีแสงแดดตลอด 24 ชั่วโมง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตราคาร 
พักที ่Hotel Radisson Blu, Oulu หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองโอวลุ ถ่ายรูปกับ รูปป้ัน
ต ารวจรูปร่างอ้วนน่ารัก(Toripolliisi) เป็นจุด
ไฮไลนเ์ช็คอินของเมืองนีท่ี้มาแลว้ตอ้งถ่ายรูปคู ่ 
น าท่านไดมี้โอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีท่าน
จะตอ้งประทบัใจไมรู่ลื้มดว้ยการน่ังรถลากเล่ือน
โ ด ย ก ว า ง เ ร น เ ดี ย ร์ ( Reindeer-Sledding) 

ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ 
ทา่นสามารถใหอ้าหาร และสมัผสัความน่ารกัของ
กวางเรนเดียรไ์ดอ้ยา่งใกลช้ิด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาโม(Kuusamo) เมือง
ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห ์ทัง้ผูค้นท่ียิม้แยม้แจ่มใสและ
ความเป็นธรรมชาติ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภูมิภาคนีภ้าคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ฟินแลนดห์่างจากเฮลซิงกิ 800 กิโลเมตร โดยมี
นกัท่องเท่ียวเกือบสองลา้นคนตอ่ปี เป็นสถานท่ีท่ี
เหมาะส าหรับผูช่ื้นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เป็น
เมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ แม่น า้น า้ตกและ
หุบเขา เป็นส่วนหนึ่งของอาร์กติก เซอร์เคิล 

วันที ่2  โอวลุ-รูปป้ันต ารวจ-น่ังรถลากเลื่อนกวางเรนเดยีร-์คูซาโม 
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ดนิแดนแลปแลนด ์มีขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 5,805 ตารางกิโลเมตร มีสภาพเป็นผืนน า้ประมาณ 799 ตาราง
กิโลเมตร ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดมีแนวความยาวถึง 2,700 กิโลเมตร จดัเป็นเมืองท่ีมีความงดงามทาง
ธรรมชาตท่ีิมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เม่ือฤดหูนาวมาเยือนทกุสิ่งทกุอย่างจะกลายเป็นสีขาวราวอาณาจกัร
แห่งเทพนิยาย อณุหภูมิโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 0 องศา มีหนา้หนาวท่ียาวนานท่ีสุดของยโุรป โดยกิน
เวลาถึง 200 วนัในแตล่ะปี 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตราคาร 
  พักที ่Hotel Holiday Club, Kuusamo หรือเทียบเท่า 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เปิดประสบการณแ์นวใหม่กบักิจกรรมฤดหูนาวท่ี
ไม่ซ  า้แบบใคร และถือเป็นกิจกรรมท่ีสนุกท่ีสุด
กิจกรรมหนึ่งในแถบแลปแลนด์ น าท่านชม
ธรรมชาติแนวใหม่กับการลอยตัวบนแม่น ้า
(River Floating) ท่ีก าลงัเริ่มจบัตวัเป็นน า้แข็ง 
โดยสวมใส่ชุดหุม้ความรอ้นกันฉนวน ชูชีพ และ
หมวกกันน๊อกเพ่ือกันลมกันหิมะ และเพ่ือความ
ปลอดภัย การลอยตวัอยู่ในแม่น า้น า้แข็งท่ีไหล
เอือ้ยเพ่ือชมธรรมชาติโดยรอบ เป็นการเปล่ียน
บรรยากาศการชมธรรมชาตใินมมุมองท่ีไม่มีผูใ้ดจะไดส้มัผสันอกจากผูท่ี้ท  ากิจกรรมนีเ้ท่านัน้  (เนือ่งจาก
ชุดนีเ้ป็นชุดป้องกนัแบบพเิศษ น า้ไม่สามารถเขา้สู่ภายในได ้เป็นลกัษณะเหมือนชุดชูชีพ ท าใหล้อยคอ
อยูใ่นแม่น า้น า้แข็งได ้และไม่รูส้กึหนาวเลย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ(Rovaniemi) 
นครหลวงของเขตแลปแลนด ์ดินแดนมหศัจรรย์
บริเวณเส้นอารค์ติก (เสน้แบ่งเขตอบอุ่นกับเขต
หนาวเหนือ)  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตราคาร 

วันที ่3  คูซาโม-ชมธรรมชาตแินวใหม่กับการลอยตัวบนแม่น า้-โรวาเนียมิ 
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พักที ่Hotel, Nova Skyland (Aurora Suite) ตัง้อยูภ่ายในหมูบ่า้นซานตาคลอส หรือเทยีบเท่า 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ชมหมู่บ้านซานตาคลอส(Santa Claus 

Village) ตัง้อยู่บนเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิล ภายใน
หมู่บ้านมี ท่ีท าการไปรษณีย์ส  าหรับท่าน ท่ี
ตอ้งการส่งของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรกั และยงัมี
รา้นขายของท่ีระลึก ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก 
หรือถ่ายรูปกับคณุลุงซานตาท่ีใจดีเป็นท่ีระลึก
ในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร*์* อิสระ
ใหท้า่นเดนิเลน่เท่ียวชมในหมู่บา้นซานตาคลอส 

ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล(Arctic 

Circle) เสน้แบง่เขตแดนตามเสน้รุง้และเสน้แวง 
เพ่ือก าหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ 
โดยเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิลจะอยู่ท่ี 66 องศา 32 
ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับง่บอกจดุเหนือ
สดุท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยู่แถบนีจ้ะไม่ไดพ้บกับ
พระอาทิตยข์ึน้เลยอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง หรือ
พระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 
ชั่วโมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่าน เดินทางสู่ฟาร์ม สุ นัข ฮัสกี้ (Husky 

Farm) ฮสักีเ้ป็นสุนขัท่ีมีมายาวนานกว่า 3,000 
ปีมาแลว้ เพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบรรทุกสิ่งของ 
หรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีท่ีปกคลุมไปดว้ยน า้แข็ง 
และหิมะ จึงถือไดว้่าเป็นสุนขัลากเล่ือนพันธุแ์ท ้
ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสงูสดุในบรรดา
สุนัขลากเล่ือนทั้งหมด ทั้งนี ้เ น่ืองจากสุนัขมี

วันที ่4  หมู่บ้านซานตาคลอส-เส้นอารค์ตกิเซอรเ์คิล-ฟารม์สุนัขฮัสกี-้เลวี 
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น า้หนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวไดดี้ 
รวมทัง้มีความอดทนต่อความเหน่ือยลา้เป็นท่ีหนึ่ง จึงท าใหส้ามารถลากเล่ือนดว้ยความเร็วเป็นเวลา
ติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิท่ีต  ่ากว่าศูนยอ์งศา สุนัขลากเล่ือนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร ์
(Musher) เป็นผูบ้งัคบัเล่ือนในการแข่งขนัแต่ละครัง้จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศแถบขัว้ โลก  ให้
ทา่นสมัผสัประสบการณก์บัสนุขัลากเล่ือน  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเลวี(Levi) เมืองสกีรีสอรท์ขึน้ช่ือท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห ์ทัง้ผูค้นท่ียิม้แยม้
แจม่ใส และความเป็นธรรมชาต ิสมัผสับรรยากาศของเมืองสกีรีสอรท์ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตราคาร 
พักที ่Hotel Wilderness Nangu & Igloos, Levi หรือเทยีบเท่า   
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้อิสระส าหรบัท่านใดท่ีตอ้งการลองเล่น
ฝีกหัดการเล่นสกี Skiing ขัน้พืน้ฐาน หรือ
ท่านท่ีเล่นสกีเป็นแล้ว ก็ขอเชิญเล่นกันอย่าง
เต็มท่ี การเล่นสกีนัน้ ไม่ไดย้ากอย่างท่ีท่านคิด 
ดว้ยการแนะน าจากครูฝึกสอนท่ีจะมาแนะน า
ทักษะของการเล่นสกีขั้นพืน้ฐานท่ีท าให้ท่าน
ปฏิบัติตามได้แบบง่ายๆ ภายในระยะเวลา
เพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง เม่ือท่านเรียนรูท้กัษะแลว้ 
ทา่นจะไดล้องความสามารถของตวัท่าน สมัผสั
ถึงความรูส้ึกเม่ือเล่นสกีเป็นแลว้จะสนุกสนาน
เพียงใด และเหตใุดการเล่นสกีจึงเป็นกิจกรรม
ท่ีปรารถนาของทกุเพศทกุวยั จนกระทั่งไดเ้วลา
อนัสมควร(ใชเ้วลาทัง้สิน้ 2 ชั่วโมง รวมราคา
ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผู ้ฝึกสอน อยู่ใน
รายการทวัร์แลว้) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KING CRAB HOUSE  

วันที ่5  เลวี-สกรีีสอรท์-ซารร์ิเซลก้า-หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน 
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(ภตัตาคารขึน้ชือ่ของเมือง ดว้ยวตัถดุิบคณุภาพสั่งตรงจากทะเลโดยเฉพาะ Red King Crab ทีเ่ป็นเมนู
เดน่ของรา้น น ามาปรุงรสเฉพาะสว่นขา ซ่ึงเป็น
สว่นทีอ่ดัแนน่ดว้ยรสชาติทีแ่นะน าใหต้อ้งมา
ลิม้ลอง) 
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ซ า ร์ ริ เ ซ ล ก้ า

(Saariselka) ตัง้อยู่เหนือเสน้เขตขัว้โลกเหนือ 
เขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์ โดย
สถานท่ีแห่งนีอ้ยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บ
ของอากาศท่ีปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยงัมีวิว
ทิวทัศน์ให้ช่ืนชมความสวยงามของป่าเขา 
ท่ามกลางหิมะขาวโพลน เพ่ือน าท่านสู่โรงแรม
ท่ีพกั Kakslauttanen Arctic Resort - Igloos 
and Chalets ภายในหมู่บ้านอิกลูแคคสลอต
ท า เ นน  (IGLOO VILLAGE 
KAKSLAUTTANEN) โดยสถานท่ีแห่งนีอ้ยู่
ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศท่ีปก

คลุมไปทั่วบริเวณ และยงัมีวิวทิวทศันใ์หช่ื้นชม
ความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาว
โพลนท่ีทา่นจะตอ้งประทบัใจไมมี่วนัลืม ส าหรบั
หมู่บา้นเรือนกระจกแห่งนีส้รา้งดว้ยกระจกน า
ความรอ้นแบบพิเศษ ซึ่งจะท าใหร้ะดบัอณุหภูมิ
ภายในห้องอบอุ่นตลอด อีกทั้งยังป้องกัน
กระจกไม่ใหถ้กูน า้แข็งเกาะเพ่ือใหท้่านไดช้มวิว
ภายนอกอย่างชดัเจน แมว้่าอุณหภูมิภายนอก
จะลดต ่าลงมากกว่า -30 องศาเซลเซียสก็ตามอีกทัง้หอ้งพกัแสนสบายนีย้งัมีหอ้งน า้หอ้งอาบน า้ พืน้ท่ี
นั่งเลน่พรอ้มเตาผิงและซาวนา่สว่นตวัไวค้อยบรกิาร นอกจากนีย้งัมีโบสถเ์ล็ก ๆ และบารน์  า้แข็ง ซึ่งทัง้ 2 
อยา่งนีจ้ะถกูสรา้งขึน้ในชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตราคารในโรงแรม 
พักที ่Hotel, Kakslauttanen Arctic Resort - Igloos and Chalets หรือเทยีบเท่า   
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการ
ท่องเท่ียวแบบตะลุยหิมะ ดว้ยการขับขี่สโนว์
โมบิล(Snowmobile) พาหนะท่ีคล่องตวัท่ีสุด
ในการเดินทางบนหิมะหรือน า้แข็ง โดยท่านจะ
ไ ด้ รั บ ค า แ น ะ น า ใ น ก า ร ขั บ ข่ี ท่ี ถู ก ต้ อ ง 
สนุกสนานและปลอดภัยจาก เจ้าหน้า ท่ี
ผู้ เ ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการ
เดนิทางทอ่งเท่ียวแบบสโนวโ์มบลิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  ไดเ้วลาพอสมควรแลว้เดนิทางไปยงัสนามบนิอิวาโล เพ่ือเดนิทางไปยงัเมืองเฮลซิงกิ 
18.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร ์

เทีย่วบินที ่AY606 
20.10 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด ์ 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Radisson Blu, Helsinki หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ท่านชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศ
ฟินแลนด์ ท่ี มี เอกลักษณ์ของตนเอง  กับ
สถาปัตยกรรมแบบรสัเซียท่ีจัตุรัสหนา้โบสถ ์
อนัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรท่ี์ชนะรางวลั
ออสการเ์รื่อง “เรดส”์ โดยใชฉ้ากมโหฬารของ
เฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต 
ถ่ายภาพกบัมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซึ่งในอดีตเรียกว่า โบสถน์ิโคลสั เป็นมหาวิหารสี

วันที ่6  ซารร์ิเซลก้า-สโนวโ์มบลิ-เฮลซงิกิ 

วันที ่7  เฮลซงิกิ-มหาวิหารเฮลซงิกิ-โบสถห์นิ-อนุสาวรียซ์เิบลิอุส-ช้อปป้ิง-กรุงเทพ 
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ขาวบรสิทุธ์ิสวยงามตัง้เดน่ตระหง่านจนเรียกว่าเป็นจดุแลนดม์ารก์ของเฮลซิงกิก็ว่าได ้ซึ่งมีนกัท่องเท่ียว
นิยมมาถ่ายรูปกนัเป็นจ านวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรปท่ีงดงามคลาสสิค น าท่านชมโบสถห์ิน
(Temppeliaukio Church หรือ Rock Church) เป็นโบสถท่ี์มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าท่ีอ่ืน โดยแตเ่ดิม
พืน้ท่ีของโบสถนี์เ้ป็นเนินเขา และผูอ้อกแบบได้
ใชว้ิธีสรา้งโบสถท่ี์น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรง
กลาง เพ่ือสรา้งโบสถใ์นนัน้ โบสถนี์ไ้ดข้ึน้ช่ือว่า
เป็น โบสถแ์ห่งความรกั และมีความเช่ือว่าเม่ือ
ใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเก่ียวกับความรกั
ในโบสถ์นีแ้ล้วจะสมหวังในสิ่งท่ีอธิษฐาน คน
ฟินแลนด์มีความเช่ือเรื่องนี ้เน่ืองจากโบสถ์นี ้
สรา้งขึน้เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2511 และเสร็จ
เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธข์องปีถดัไป และนั่นคือ
สาเหตุท่ีหนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัด
งานแตง่งานกนัท่ีโบสถแ์ห่งนี ้โดยโบสถแ์ห่งนีย้งั
เป็นหนึ่งใน “HELSINKI’S MOST POPULAT 
TOURIST ATTRACTIONS” อีกดว้ย น าท่านชม
อนุสาวรียซ์ิเบลิอุส(Sibelius Monument) ใน

สวนสาธารณะใจกลางกรุงเฮลซิงกิ มนัถกูสรา้ง
ขึน้มาเพ่ือเป็นอนุสรณ์เ เก่นักประพันธ์เพลง
คลาสสิกชาวฟินเเลนดท่ี์มีช่ือเสียงอย่างมากใน
ระดบัโลกอย่าง Jean Sibelius ซึ่งเขาคนนีน่ี้เอง
ท่ีเป็นผูป้ระพันธ์เพลงปลุกใจชาวฟินเเลนดท่ี์มี
ช่ือเสียงโดง่ดงัอย่างมากในช่ือเพลงฟินแลนเดีย 
ท่ีกล่าวถึงความรกัชาติเเละอิสระเสรีภาพ เพ่ือ
ปลกุใจใหช้าวฟินนท์กุคนลกุขึน้มาตอ่สูเ้รียกรอ้ง
เอกราชจากรสัเซียในขณะนัน้ ซึ่งก็สามารถท าไดส้  าเร็จในเวลาตอ่มากเเละท าใหฟิ้นเเลนดเ์ป็นอย่างทุก
วนันี ้เเละเมืองเขาเสียชีวิตลง ชาวฟินเเลนดจ์งึไดส้รา้งอนสุรณเ์เหง่นี ้จากนัน้อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงบริเวณ
ถนนเอสปลานาด ิ(Esplanadi) ยา่นถนนคนเดนิส าหรบันกัชอ้ปท่ีตอ้งไม่พลาดมาเยือน เป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงใจกลางเมือง ซึ่งมีทัง้สินคา้พืน้เมือง และหา้งสรรพสินคา้สต๊อกแมนนห์า้งใหญ่ท่ีสดุในสแกนดเินเวีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
(อตัราค่าบรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเฮลซิงกิ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

16.50 น.  ออกเดินทางจากเมืองเฮลซิงกิ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร(์AY) เท่ียวบินท่ี AY141 (ใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 9.35 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
07.25 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

พฤหสับด-ีพฤหสับด ี
(วนัวาเลนไทน)์ 

10 - 17 ก.พ. 65 159,999.- 159,999.- 30,000.- 

เสาร-์เสาร ์ 12 - 19 ม.ีค. 65 159,999.- 159,999.- 30,000.- 

เสาร-์เสาร ์

(วนัจกัร)ี 02 - 09 เม.ย. 65 169,999.- 169,999.- 30,000.- 

เสาร-์เสาร ์
(วนัสงกรานต)์ 09 - 16 เม.ย. 65 169,999.- 169,999.- 30,000.- 

อาทติย-์อาทติย ์
(วนัสงกรานต)์ 10 - 17 เม.ย. 65 169,999.- 169,999.- 30,000.- 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากโรงแรงทีพ่กัในโปรแกรมไมม่หีอ้งTriple room หอ้งส าหรบัพกัสามทา่น 
ลกุคา้ทีจ่อง3ทา่น ตอ้งพกัแบบหอ้ง Single room หอ้งพกัเตยีงเดีย่ว (พกั 1 คน) เทา่น ัน้ 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 

วันที ่8  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 23 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งเดนิทางตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 
11.กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12.ซมิเน็ตตา่งประเทศ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 40 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ม ี
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
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คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 
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