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WCN PAY 0609 H 
ยุโรปสโนว์โมบิล 09 วัน 

เรือตดัน้ําแข็ง พัก GLASS IGLOO 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 สนุกกบัการ “นั่งเลื่อน กวางเรนเดยีร ์และเลือ่นลาก สุนัขฮัสกี”้ เปดิประสบการณ์อนัแปลกใหม่กบัการนั่ง  

“เรือตดัน้ําแข็ง ICE BREAKER” พรอ้มว่ายน้ําในทะเลน้ําแข็ง ขับ “สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ 
“นั่งเลือ่นลากจับปูยกัษ”์ สัมผัส เซาว์น่า แบบตน้ตาํหรับชาวฟนิแลนด์ พกัดี ทานดี เหมือนเดิม 

 *** ออกล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถ่ินท่ีชํานาญเส้นทาง *** 
ห้องพัก GLASS IGLOO มีเครือ่งปรบัอณุหภูมิให้อบอุน่ อณุหภูมิจะอยู่ประมาณ 20-25 องศา  

เราจัดหอ้ง GLASS IGLOO ให้ลูกค้าทกุปี ลกูค้าทุกคนชอบมากๆ และตั๋วเรือตัดน้ําแข็งแนน่อน 100%                                                  
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ออกเดินทางวันท่ี 
18-26 ม.ค.//08-16 ก.พ.//19-27 มี.ค. 2563 

(กรณุาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
 

วันท่ี1   สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ  
21.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์

เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
23.05  เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เท่ียวบินท่ี AY144 
 
วันท่ี2 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน  
05.20  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระแล้ว 
 นําท่านชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศ

ฟินแลนด ์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม นํา
ท่านชมรอบกรุง “เฮงลซิงกิ” ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ 
ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญา
นาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วนําท่านเข้าชม 
“โบสถ์ หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio 
Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิต
ขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ 
โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่ง
ออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 
มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ ดี 
ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนา
คริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate 
Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวี

เอกชาวฟินน์ ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะ
เวลล์ นําท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market 
Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลาง
เมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลา
นานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้ง
สถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลาง
และโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียง
รายไปด้วยสินค้าดีไซน์ช่ือดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
สิ น ค้ า ต ามอั ธ ย า ศั ย  ในย่ านถนนคน เ ดิน  ห รื อ
ห้างสรรพสินค้าช่ือดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม
ราคาพิเศษ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI  หรือระดับใกล้เคียง 
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วันท่ี3  เฮลซิงกิ – อิวาโล่ – เคิร์คเนส – น่ังรถลาก สโนโมบิล 
 กิจกรรมจับปูยักษ์ – KING CRAB SAFARI 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า(แบบกล่อง)    
07.00 ออกเดินทางสู่เมืองอีวาโร โดยเที่ยวบินท่ี AY601 
08.40 เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากน้ันนําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes) 
 นําท่านเดินทางโดยรถโค้ช ตะลุยทุ่งหิมะ อันขาวโพลน ชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งสู่ประเทศ

นอร์เวย์ ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม 
เท่ียง บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยักษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอ่ิม 
บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ ท่างบริษัทได้

จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร่องเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน 
โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถ่ิน) คอยดูแลให้คําแนะนํา จากนั้นนําท่านนั่ง
รถเลื่อน ที่ลากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็น
น้ําแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็น
สัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ําหนัก
ประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลย
ที่เดียว ไกด์ท้องถ่ินจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุก
ท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนําปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหาร
ให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(บฟุเฟต์ขาปูยักษ์+น้ําจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย) 
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก 
พักท่ี:  SCANDIC HOTEL KIRKENES   หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี4   เคิร์คเนส – อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอินารี เมืองเล็กๆ ในเขตแลปแลนด์เป็นพื้นที่

ครอบคลุมดินแดนดั้งเดิมตอนเหนือของฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน 
รวมถึงบางส่วนของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่เหนือเส้นข้ัวโลกเหนือ (Arctic 
Circle) ที่ถูกกําหนดไว้ที่ละติจูด 66 องศาเหนือ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศฟินแลนด์ ชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ 
และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ  นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซาร์
ริเซลก้า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้

คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์
มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากน้ัน
ฟังคําแนะนําการขับขี่ด้วยโปรแกรมท่ีพิเศษสุดอาร์กติกสโนว์
ซาฟารี  Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วย
การขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติด
สกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ําแข็ง  ผ่านชม
ทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา *** ขับสโนโมบิล คันละ
สองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท 
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะ
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เตรียมไว้บริการทุกท่าน ***จากนั้นนําท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตาม
อัธยาศัยเดินทางเข้าที่พัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  HOLIDAY CLUB SAARISELKA / หรือระดับใกล้เคียง 
วันท่ี5   ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ 
 น่ังเลื่อนกวางเรนเดียร์ – ห้องพัก GLASS IGLOO  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่

บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตข้ัวโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบ
อบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือ
ในช่วงฤดูหนาว  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบ

น้ี ก่อนนําท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ข้ึนช่ือของ
ฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้
งานในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ นําท่าน
เล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน จากนั้น
นําท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของ
ที่ระลึก ตามอัธยาศัย จากน้ันนําท่านเข้า พักโรงแรม 
GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องท่ีพัก เป็นกระจก ทําให้ท่านรู้สึก
เสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้
เห็นความสวยงามของลําแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดข้ึนเฉพาะช่วงฤดูหนาวใน
บริเวณข้ัวโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทํากิจกรรม
ภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า หรือ บาร์นํ้าแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก:  ARCTIC SNOW GLASS IGLOO HOTEL / SNOWMAN GLASS IGLOO RESORT / GOLDEN CROWN 

GLASS IGLOO / SANTA GLASS IGLOO HOTEL / KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOO HOTEL 
***  ห้องพักแบบกระจกท้ังหลัง Glass Igloo มีจํานวนจํากัด และต้องจองพร้อมชําระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือน

ซึ่งทางบริษัท ฯ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสํารองห้องพัก Glass Igloo ให้
ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักท่ีโรงแรมน้ีท่ีสุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้
ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่านํ้าแข็ง (Snow Sauna) เก็บภาพบาร์นํ้าแข็ง 
โรงแรมนํ้าแข็ง และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มท่ี 
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วันท่ี6  โรวาเนียมิ – เมืองเคมิ – ล่องเรือตัดนํ้าแข็ง The Arctic Ice breaker 
 ว่ายนํ้าในทะเลบอทเนีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นําท่านสัมผัสประสบการณ์อัน 

แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดนํ้าแข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker เรือตัดน้ําแข็งลําเดียวที่
เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะว่ิงไปบนนํ้าแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยนํ้าหนักกว่า 3,500 ตัน 
ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัดน้ําแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศ
ฟินแลนด์ เรือลําน้ีจะทําให้น้ําแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ําแข็ง
กลางทะเล 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดนํ้าแข็ง 
บ่าย มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลนํ้าแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษท่ีทําขึ้นเพ่ือ

ใช้ในการลอยตัวใน ทะเลนํ้าแข็ง ท่ีมีอุณหภูมิต่ํากว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึก
การมาเยือนเรือตัดน้ําแข็ง จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเคมิ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําเข้าโรงแรมที่พัก 
ท่ีพัก:  SCANDIC HOTEL KEMI / หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี7  เคมิ – Kemi Ice Palace Lumilinna – โรวาเนียมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ 
 ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านเข้าชมภายใน Kemi Ice Palace Lumilinna ปราสาท

นํ้าแข็ง แห่งเมืองเคมิ เกิดจากการตัดก้อนนํ้าแข็งจากทะเลบอล
ติกมาต่อกัน และสลักเป็นรูปร่างต่างๆ โดยในปี 2019 เป็นการจัด
ครั้ง ท่ี 24 ปราสาทนํ้าแข็งจะเปิดบริการเฉพาะช่วงฤดูหนาว
เ ท่ า น้ั นประ มา ณวัน ท่ี  19  ม . ค . - 13  เ ม . ย .  ขอ ง ทุ ก ปี 
https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-and-
do/the-snowcastle-of-kemi/ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี”้ ชมความน่ารักของสุนัข

พันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี ้ที่แสนเช่ือง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้
เป็นสุนัขพันธ์ุพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากน้ันให้ท่านได้
สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียม
สุนัขฮัสกี้ ท่ีมีไว้บริการภายในฟาร์ม ได้เวลาสมควรนําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ตัวเมืองโรวาเนียมิ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร//ภายในโรงแรมที่พัก 
พักท่ี:  SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI / หรือระดับใกล้เคียง  
21.00 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโร

https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-and-do/the-snowcastle-of-kemi/
https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-and-do/the-snowcastle-of-kemi/
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ร่า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง 
ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานท้องฟ้า
ยามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกําหนดหรือ
ทราบล่วงหน้าได้โอกาสท่ีจะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม *** 

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี8 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village 

ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี 
ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่ง
โปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อม
ถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรม
มากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก *** พร้อม
รับประกาศนียบัตรท่ีระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้
น่ารัก ณ เส้นอาร์ติกเซอร์เคิล *** 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาค

วามน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สําคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่
ระลึก ได้เวลาสมควร นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

18.15  เหิรฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เท่ียวบินท่ี AY536 
19.50  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นําท่านต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ 
 
วันท่ี9  สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.20  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เท่ียวบินท่ี AY143  
15.35  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ  
 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน

เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ เมื่อท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 
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ออกเดินทางวันท่ี 
18-26 ม.ค.//08-16 ก.พ.//19-27 มี.ค. 2563 

(กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
 

อัตราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 

ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

 

18-26 ม.ค. 2563 135,900 135,900 130,900 34,900 
08-16 ก.พ.3 2563 135,900 135,900 130,900 34,900 
19-27 มี.ค. 2563 135,900 135,900 130,900 34,900 
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ (และไฟล์ภายในประเทศ) 
 ค่ารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนญุาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พกัตามระบหุรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการ
ประชุมต่างๆ อันเป็นผลทีท่ําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมอืง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวรผ์ู้มปีระสบการณ์นําเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
1 ท่าน  

 ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่าน
ต้องซื้อประกันเพิม่ 

  ค่าทิปพนักงานขับรถและพนกังานบริกร ระหว่างการท่องเที่ยวในยุโรป 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 
 ***สายการบินฟินน์แอร์ จํากัดกระเป๋าท่ีใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ้นเท่าน้ัน นํ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สูงไม่เกิน 
158 เซนติเมตร) และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น นํ้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) ** 
https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage 
 เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้  

https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage
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 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เปน็แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าใหก้ับทางท่านได้อย่าง
ถูกต้อง  

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล 
และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กําหนด 
ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่า
มัดจําต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 

และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 
เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํา
กับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการค้า เช่น ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายุย้อนหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสงักัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ้ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมจีดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคํารอ้งใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม
ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็น
หลัก 
 
 


