
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 สนุกกบัการ “น่ังเล่ือน กวางเรนเดยีร์ และเล่ือนลาก สุนัขฮัสกี”้  
เปิดประสบการณ์อนัแปลกใหม่กบัการน่ัง “เรือตัดน า้แขง็ POLAR EXPLORER ICE BREAKER” 

 ขบั “สโนว์โมบิล” ตะลยุทุ่งหิมะ 
“น่ังเล่ือนลากจบัปูยกัษ์” สัมผสั เซาว์น่า แบบต้นต าหรับชาวฟินแลนด์ พกัดีทานด ีเหมือนเดมิ 

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

เราจดัห้อง GLASS IGLOO ให้ลกูค้าทุกปี ลกูค้าทุกคนชอบมากๆ และตั๋วเรือตัดน า้แข็งแน่นอน 100%                                                  

ออกเดนิทางวนัที่ 

29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

วนัที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก ิ 
21.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ G 

สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
23.05  เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144 
วนัที่2  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง - อนุสาวรีย์ซิเบลอุิซ  
05.20  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ แล้ว 
 จากน้ันน าท่านชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางขนบธรรมเนียม น าคณะ

ชมรอบกรุง “เฮงลซิงกิ” ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม“ธิดา
สาวแห่งทะเล บอลติก” แลว้น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิ
โอ” Temppeliaukio Church ที่ส ร้างขึ้ นโดย การขุด เจาะในซอก
หินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถหิ์น
แห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพีน่อ้งตวัโม
และติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงที่
ดี ต่อจากนั้นเยีย่มชมวหิาร Uspensky ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอด
อกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  จากนั้นพาชม 
“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอ
รัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ น า

ท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะ
เป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกัท่องเที่ยว แหล่งขาย
ปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยงัเป็นที่ตั้ งสถานที่
ส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ์ชมยา่นถนน
เอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตล์ฟินนิช
ผสมสวีดิช เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดัง อิสระให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในยา่นถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั 
ที่เตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมราคาพเิศษ 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  เฮลซิงก ิ– อวิาโล่ – เคร์ิคเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล  
 กจิกรรมจับปูยกัษ์ – KING CRAB SAFARI 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า(แบบกล่อง) 
07.00 ออกเดินทางสู่เมืองอีวาโร โดยเที่ยวบินที่ AY601 



 

08.40 เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากน้ันน าท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคร์ิคเนส (Kirkenes) 
 น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ ตะลุยทุ่งหิมะ อนัขาวโพลน ชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็นน ้ าแข็งสู่ประเทศ

นอร์เวย ์ท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
เที่ยง บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยักษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอิ่ม 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ ท่างบริษทัไดจ้ดัเตรียม

อุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร่องเท้าตะลุยหิมะไวใ้ห้กับทุกท่าน โดยมี
เจา้หน้าที่ (ไกด์ทอ้งถ่ิน) คอยดูแลให้ค  าแนะน า จากนั้นน าท่านนั่งรถ
เล่ือน ที่ลากโดยสโนโมบิล เขา้สู่ทอ้งทะเลแบเรนท ์ที่กลายเป็นน ้ าแขง็
ในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจบัปูยกัษ์ Red King Crab หรือปูยกัษ์เป็นสัตว์
เศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศนอร์เวย ์แต่ล่ะตวัจะมีน ้ าหนักประมาณ 
10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์
ทอ้งถ่ินจะแสดงกรรมวิธีการจบัปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านไดล้อง
สัมผสัดว้ยตวัเอง จากนั้นจะน าปูที่จบัไดม้าปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านไดท้านอยา่งจุใจ(บุฟเฟตข์าปูยกัษ+์น ้ าจ้ิม
ซีฟู๊ ดจากเมืองไทย) ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พัก / ร่วมฉลองปีใหม่ 2020 

พกัที่:  SCANDIC HOTEL KIRKENES หรือระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่4  เคร์ิคเนส – อนิารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอินารี เมืองเล็กๆ ในเขตแลปแลนด์เป็นพื้นที่

ครอบคลุมดินแดนดั้งเดิมตอนเหนือของฟินแลนด์ นอร์เวย ์และสวีเดน 
รวมถึงบางส่วนของประเทศรัสเซีย ตั้งอยูเ่หนือเส้นขั้วโลกเหนือ (Arctic 
Circle) ที่ถูกก าหนดไวท้ี่ละติจูด 66 องศาเหนือ ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของ
ประเทศฟินแลนด ์ชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน ้ าจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่
อาศยัของชนพื้นเมืองชาวซามิ  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาร์ริเซลก้า 
เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยูใ่นเขตแลปแลนด ์ของประเทศฟินแลนด ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะ

เปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซ่ึงประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต 
ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากน้ันฟังค าแนะน าการขับขี่ด้วย
โปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกสโนว์ซาฟารี  Arctic Snow Safari สมัผสักบั
ประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้า
ตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน ้ าแข็ง ผ่านชม
ทศันียภาพของหิมะกวา้งไกลสุดสายตา  

*** ขบัสโนโมบิล คนัละสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวจ่ายเพิม่ท่านล่ะ 8,000 บาท *** 



 

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทกุท่าน *** 
 จากนั้นน าท่านกลบัเขา้ตวัเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของที่ระลึก ตามอธัยาศยัเดินทางเขา้ที่พกั   
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  HOLIDAY CLUB SAARISELKA / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดยีร์  นั่งเล่ือนกวางเรนเดยีร์  
 พกั SNOWMAN GLASS IGLOO RESORT 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองน้ีตั้งอยู่

บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอนัเส้นละติจูดที่ใชแ้บ่งเขตขั้วโลกเหนือกบัเขตภูมิอากาศแบบ
อบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือ
ในช่วงฤดูหนาว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์ร่ีอุ่น ๆ ชาขึน้ช่ือของดินแดนแถบนี้ ก่อน

น าท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สตัวข์ึ้นช่ือของฟินแลนด ์โดยเฉพาะชาว
แลปป์ ชนพื้นเมืองที่มกัเล้ียงไวใ้ชง้านในเขตหนาว ชมความ น่ารักของ
กวางแสนรู้และ น าท่านเล่นรถเล่ือนท่ีลากโดยกวางเรนเดียร์อย่าง
สนุกสนาน จากนั้นน าท่านกลบัเขา้ตวัเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่าน
เลือกซ้ือของที่ระลึก ตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านเข้า พักโรงแรม 
GLASS IGLOO ซ่ึงทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ท  าให้ท่านรู้สึกเสมือน
นอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความ
สวยงามของล าแสง ออโรร่า Aurora ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้ว
โลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และท ากิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า หรือ บาร์น ้าแข็ง หรือเล่น
กระดานล่ืน Snow sledge  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  SNOWMAN GLASS IGLOO RESORT  
***  ห้องพักแบบกระจก Glass Igloo มีจ านวนจ ากัด บริษัทฯ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและส ารอง

ห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทบัใจกบัการเข้าพักทีโ่รงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ 
ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลีย่ อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกบัความมหัศจรรย์ของธรรมชาตอิย่าง
แท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าของทางโรงแรมได้อย่างเตม็ที ่ 

 

 

วนัที่6  โรวา เนี ยมิ  –  เ มื องคา ร์สบอ ร์ก  –  ล่ อง เ รื อตั ดน ้ า แข็ ง  – POLAR EXPLORER 
ICEBREAKER – ว่ายน า้ในทะเลบอทเนีย 



 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ AXELSVIX PORT เดินทางสู่ท่าเรือ 

สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการน่ังเรือ “เรือตัดน ้าแข็งโพ
ล่ า  เอก ซ์พลอ เรอ ร์ ” POLAR EXPLORER ICEBREAKER 
CRUISE เรือตดัน ้ าแข็งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดใน LAPLAND ล่อง
อ่าวบอทเนีย ในดินแดนแลปแลนด์ ในช่วง 3 ชัว่โมงท่านจะสนุก
เพลิดเพลินกบัการล่องเรือตดัน ้ าแขง็ขนาดใหญ่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน ้าแข็ง 
บ่าย พร้อมน าท่านชมห้องเคร่ืองยนต์และห้องกัปตัน หรือหลบอากาศ

หนาวน่ังผ่อนคลายในห้องน่ังเล่นที่แสนสบายเพลิดเพลินกับน ้าอุ่น หรือไปเดินเล่นบนทะเลน ้าแข็ง ในระหว่าง
หยุดพัก ลงว่ายน ้าในทะเลน ้าแข็งอุณหภูมิต ่ากว่าศูนย์องศา พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัด
น ้าแข็งล านี้ มีเวลาใหท้่านไดล้งมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน ้ าแขง็บอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพเิศษที่ท  า
ขึ้นเพื่อใชใ้นการลอยตวัใน ทะเลน ้ าแขง็ ที่มีอุณหภูมิต ่ากว่าศูนยอ์งศา ไดอ้ยา่งจุใจ  พร้อมรับประกาศนียบตัรที่
ระลึกการมาเยอืนเรือตดัน ้ าแขง็ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเคมิ  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  SCANDIC HOTEL KEMI / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  เคมิ – Snow Experince 365 – โรวาเนียมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้ 
 ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 จากน้ันน าท่านเข้าชมภายในอาคาร Snow Experince 365 เขา้ชม

ภายใน Ice Restaurant ภัตตาคารและบาร์น ้าแข็ง ที่เปิดใหบ้ริการ
ตลอดทั้งปี ท่านจะไดช้มประติมากรรมหิมะและน ้ าแขง็ที่น่าอศัจรรย ์
ผนงัทั้งหมดตกแต่งดว้ยน ้ าแขง็ ทางบริษัทบริการท่านด้วยไอศกรีม
รสเลิศในสไตล์ฟินแลนด์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ 
(Rovaniemi) ท่านจะได้สัมผสักับธรรมชาติ และทุ่งหิมะอันขาว
โพลน ประดุจน ้ าแขง็ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้ชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัข

พันธ์ุไซบีเรียน ฮัสกี ้ที่แสนเช่ือง และเป็นกนัเองของชาวแลปป์ ฮสัก้ี
เป็นสุนขัพนัธุพ์ื้นเมืองที่มกัเล้ียงไวใ้ชใ้นเขตหนาว จากน้ันให้ท่านได้
สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซ่ิงรถเล่ือนเทียม
สุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม  ได้เวลาสมควรน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ตวัเมืองโรวาเนียมิ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง 



 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI / หรือระดบัใกล้เคยีง  
21.00 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซ่ึงแสงออ
โรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่
พาดผานท้องฟ้ายามค่่ าคืน  *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง 
ธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได้
โอก าสที่ จ ะ ได้ เ ห็นขึ้ น อยู่ กับสภาพอากาศ
เป็นสาัคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสม ***  

วนัที่8 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น า ท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซ่ึ งชาว

ฟินแลนด์ได้สร้างขึ้ นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้จดี  ให้ท่านได้
ถ่ายรูปคู่กับลุงซานตา้ และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ 
ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พร้อมถ่ายรูปกบัพาหนะของซานตา 
คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่ เต็มไปด้วยจุด
ถ่ายภาพที่น่ารัก **พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้าน
ซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์ติกเซอร์เคลิ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระทุกท่านช้อปป้ิงของที่ระลึกตามอธัยาศยั หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบา้นซานตา้ ที่ส าคณัอย่าลืมส่ง

โปสการ์ด จากบา้นซานตา้ ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตวัคุณเองเป็นที่ระลึก ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่
สนามบิน  

18.15  เหิรฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY536 
19.50  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ น าท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 

วนัที่9  สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.20  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY143  
15.35  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ  
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ี

ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  
จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 

  



 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 149,900 149,900 145,900 34,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (และไฟลภ์ายในประเทศ) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
  ค่าทิปพนกังานขบัรถและพนกังานบริกร ระหว่างการท่องเท่ียวในยโุรป 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
 ***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพียง 1 ช้ินเท่านั้น น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สูงไม่เกิน 158 เซนติเมตร) และ
กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 1 ช้ิน น ้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) **** https://www.finnair.com/int/gb/information-
services/baggage/checked-baggage 

 เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

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


 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


