WCN PAY 0609 H
ยุโรปสโนว์โมบิล 09 วัน
เรือตัดน้ําแข็ง พัก GLASS IGLOO 100%

สนุกกับการ “นั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเลือ่ นลาก สุนัขฮัสกี”้ เปิดประสบการณ์อนั แปลกใหม่กบั การนั่ง
“เรือตัดน้ําแข็ง ICE BREAKER” พร้อมว่ายน้ําในทะเลน้ําแข็ง ขับ “สโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ
“นั่งเลือ่ นลากจับปูยกั ษ์” สัมผัส เซาว์น่า แบบต้นตําหรับชาวฟินแลนด์ พักดี ทานดี เหมือนเดิม

*** ออกล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้องถิ่นที่ชํานาญเส้นทาง ***
ห้องพัก GLASS IGLOO มีเครือ่ งปรับอุณหภูมิให้อบอุน่ อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 20-25 องศา
เราจัดห้อง GLASS IGLOO ให้ลูกค้าทุกปี ลูกค้าทุกคนชอบมากๆ และตั๋วเรือตัดน้ําแข็งแน่นอน 100%
HERMES HOLIDAY CO.,LTD. TEL 02-1026569 / 063-2692961 LINE ID @tourhermes

ออกเดินทางวันที่

18-26 ม.ค.//08-16 ก.พ.//19-27 มี.ค. 2563
(กรุณาสํารองทีน่ ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที1่
21.00
23.05
วันที2่
05.20

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
พักที:่

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์
เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144
เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน
เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระแล้ว
นํ า ท่ า นชมกรุ ง เฮลซิ ง กิ นครหลวงของประเทศ
ฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนีย ม นํา
ท่านชมรอบกรุง “เฮงลซิงกิ” ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ
ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญา
นาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วนําท่านเข้าชม
“โบสถ์ หิ น เทมเปอเลี ย วคิ โ อ” Temppeliaukio
Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิต
ขนาดมหึ ม า หากท่ า นได้ เ ห็ น ภาพถ่ า ยทางอากาศ
โบสถ์ หิน แห่ ง นี้ จ ะมี รู ป ร่ างคล้ ายจานบิ น โบสถ์ ซึ่ ง
ออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969
มี ก ารตกแต่ ง แบบทั น สมั ย พร้ อ มระบบเสี ย งที่ ดี
ต่ อ จากนั้ น เยี่ ย มชมวิ ห าร Uspensky ของศาสนา
คริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate
Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่า นชม “อนุส าวรีย์ ซิเ บลิอุซ” Sibelius คีตกวี
เอกชาวฟินน์ ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะ
เวลล์ นํ า ท่ านชม “ตลาดนัด ริ ม ทะเล” Market
Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลาง
เมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลา
นานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยัง เป็นที่ตั้ง
สถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลาง
และโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียง
รายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
สิ น ค้ า ต าม อั ธ ย าศั ย ใ นย่ าน ถนน คน เ ดิ น ห รื อ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เ ต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม
ราคาพิเศษ
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI หรือระดับใกล้เคียง
HERMES HOLIDAY CO.,LTD. TEL 02-1026569 / 063-2692961 LINE ID @tourhermes
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เฮลซิงกิ – อิวาโล่ – เคิร์คเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล
กิจกรรมจับปูยักษ์ – KING CRAB SAFARI
บริการอาหารมื้อเช้า(แบบกล่อง)
ออกเดินทางสู่เมืองอีวาโร โดยเที่ยวบินที่ AY601
เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากนั้นนําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes)
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ช ตะลุยทุ่งหิมะ อันขาวโพลน ชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งสู่ประเทศ
นอร์เวย์ ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม
บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยักษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอิ่ม
จากนั้นนํา ท่า นเดินทางสู่ส ถานี King Crab Safari ปรับ โหมดร่างกายเข้าสู่ก ารตะลุยหิม ะ ท่ างบริษั ท ได้
จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร่องเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน
โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คําแนะนํา จากนั้นนําท่านนั่ง
รถเลื่ อ น ที่ ล ากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ท้ องทะเลแบเรนท์ ที่ กลายเป็น
น้ําแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็น
สัตว์ เ ศรษฐกิ จ ที่ สํา คัญ ของประเทศนอร์ เ วย์ แต่ล่ะ ตัว จะมี น้ํา หนั ก
ประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลย
ที่เดียว ไกด์ท้ องถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับ ปูให้ทุกท่ านดูและให้ทุ ก
ท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนําปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหาร
ให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+น้ําจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย)
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
SCANDIC HOTEL KIRKENES หรือระดับใกล้เคียง
เคิร์คเนส – อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ริเซลก้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอินารี เมืองเล็กๆ ในเขตแลปแลนด์เป็นพื้นที่
ครอบคลุมดินแดนดั้งเดิมตอนเหนือของฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน
รวมถึงบางส่วนของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่เหนือเส้นขั้วโลกเหนือ (Arctic
Circle) ที่ถูกกําหนดไว้ที่ละติจูด 66 องศาเหนือ ซึ่ง อยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศฟินแลนด์ ชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่
และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซาร์
ริเซลก้า เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้
คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์
มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้น
ฟังคําแนะนําการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกสโนว์
ซาฟารี Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วย
การขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติด
สกี โลดแล่ น ไปตามทุ่ ง หิม ะ ลั ดเลาะป่า น้ํา แข็ง ผ่ านชม
ทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา *** ขับสโนโมบิล คันละ
สองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท
*** มีชุดกันหนาว ถุงมื อ หมวกนิรภัย และรองเท้า ลุย หิมะ
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ค่ํา
ที่พัก:
***

เตรียมไว้บริการทุกท่าน ***จากนั้นนําท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตาม
อัธยาศัยเดินทางเข้าที่พัก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY CLUB SAARISELKA / หรือระดับใกล้เคียง
ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์
นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – ห้องพัก GLASS IGLOO
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่
บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบ
อบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือ
ในช่วงฤดูหนาว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบ
นี้ ก่ อ นนํ า ท่ า นชมฟาร์ ม กวางเรนเดี ย ร์ สั ต ว์ ขึ้ น ชื่ อ ของ
ฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้
งานในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ นําท่าน
เล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์ อย่างสนุกสนาน จากนั้น
นําท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของ
ที่ ร ะลึ ก ตามอั ธ ยาศั ย จากนั้ นนํ า ท่ า นเข้ า พั ก โรงแรม
GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ทําให้ท่านรู้สึก
เสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้
เห็ น ความสวยงามของลํ าแสง ออโรร่ า Aurora ซึ่ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้นเฉพาะช่วงฤดูห นาวใน
บริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทํากิจกรรม
ภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า หรือ บาร์น้ําแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ARCTIC SNOW GLASS IGLOO HOTEL / SNOWMAN GLASS IGLOO RESORT / GOLDEN CROWN
GLASS IGLOO / SANTA GLASS IGLOO HOTEL / KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOO HOTEL
ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจํานวนจํากัด และต้องจองพร้อมชําระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือน
ซึ่งทางบริษัท ฯ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสํารองห้องพัก Glass Igloo ให้
ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้
ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติอย่า งแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าน้ําแข็ง (Snow Sauna) เก็บภาพบาร์น้ําแข็ ง
โรงแรมน้ําแข็ง และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่
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โรวาเนียมิ – เมืองเคมิ – ล่องเรือตัดน้ําแข็ง The Arctic Ice breaker
ว่ายน้ําในทะเลบอทเนีย
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นําท่านสัมผัสประสบการณ์อัน
แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ําแข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker เรือตัดน้ําแข็งลําเดียวที่
เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ําแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ําหนักกว่า 3,500 ตัน
ด้วยโปรแกรมพิ เ ศษ Journey Through The Ice ซึ่ง เป็นเรือตัดน้ําแข็ง ที่ ใช้ในฤดูห นาวของประเทศ
ฟินแลนด์ เรือลํานี้จะทําให้น้ําแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ําแข็ง
กลางทะเล

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน้ําแข็ง
มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ําแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทําขึ้นเพื่อ
ใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ําแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึก
การมาเยือนเรือตัดน้ําแข็ง จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเคมิ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําเข้าโรงแรมที่พัก
SCANDIC HOTEL KEMI / หรือระดับใกล้เคียง
เคมิ – Kemi Ice Palace Lumilinna – โรวาเนียมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเข้าชมภายใน Kemi Ice Palace Lumilinna ปราสาท
น้ําแข็ง แห่งเมืองเคมิ เกิดจากการตัดก้อนน้ําแข็งจากทะเลบอล
ติกมาต่อกัน และสลักเป็นรูปร่างต่างๆ โดยในปี 2019 เป็นการจัด
ครั้ง ที่ 24 ปราสาทน้ํา แข็ง จะเปิดบริการเฉพาะช่ วงฤดูหนาว
เ ท่ า นั้ นป ร ะ ม า ณวั น ที่ 19 ม . ค . - 13 เ ม . ย . ข อ งทุ ก ปี
https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-anddo/the-snowcastle-of-kemi/
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี”้ ชมความน่ารักของสุนัข
พันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้
เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้
สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียม
สุนัข ฮัส กี้ ที่มี ไว้บริ การภายในฟาร์ม ได้เวลาสมควรนําท่ านเดิน
ทางเข้าสู่ตัวเมืองโรวาเนียมิ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร//ภายในโรงแรมที่พัก
SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI / หรือระดับใกล้เคียง
นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโร
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ร่า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ ง
ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้า
ยามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกํา หนดหรือ
ทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม ***
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โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village
ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี
ให้ท่ า นได้ ถ่ายรูป คู่กั บ ลุง ซานต้า และท่ านจะได้มี โ อกาสส่ ง
โปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อม
ถ่ายรูปกับ พาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกั บกิจ กรรม
มากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก *** พร้อม
รับประกาศนี ย บัตรที่ระลึก ในการเข้ า เยี่ ย มบ้ า นซานต้า ผู้
น่ารัก ณ เส้นอาร์ติกเซอร์เคิล ***
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิส ระทุก ท่านช้อ ปปิ้งของที่ร ะลึก ตามอัธยาศัย หรือเก็ บภาค
วามน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สําคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่
ระลึก ได้เวลาสมควร นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY536
เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นําท่านต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ
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สนามบินสุวรรณภูมิ
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY143
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
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*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตั ดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ เมื่อท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว
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ออกเดินทางวันที่
18-26 ม.ค.//08-16 ก.พ.//19-27 มี.ค. 2563
(กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่วง
ผู้ใหญ่พัก เด็กอายุต่ํากว่า 12เด็กอายุต่ํากว่า 12 พัปีกท่านเดียว / ห้อง
ห้องละ 2 ท่าน
ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน จ่ายเพิ่ม
พักกับผู้ใหญ่ 1 ( มีเตียงเสริม )
ท่าน
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 กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (และไฟล์ภายในประเทศ)
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการ
ประชุมต่างๆ อันเป็นผลทีท่ ําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
ค่าอาหารทีร่ ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มปี ระสบการณ์นําเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
1 ท่าน
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ชึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่าน
ต้องซื้อประกันเพิม่
ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานบริกร ระหว่างการท่องเที่ยวในยุโรป
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)
***สายการบินฟินน์แอร์ จํากัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สูงไม่เกิน
158 เซนติเมตร) และกระเป๋า ถือขึ้ นเครื่อง 1 ชิ้ น น้ํา หนักไม่เกิน 8 กิโ ลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) **
https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
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บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ ทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อ เมื่อในคณะมีผู้สํา รองที่นั่งครบ 20 ท่า น และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่าง
ถูกต้อง
 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่า กรุ๊ปในการยื่นวีซ่า เต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล
และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บ ริษัททัวร์เ ป็นผู้กําหนด
ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทู ต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ า
มัดจําตั๋วตามจริงเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่า นเดินทางมาจากต่า งจังหวัด หรือต่า งประเทศ
และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา
กับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %


HERMES HOLIDAY CO.,LTD. TEL 02-1026569 / 063-2692961 LINE ID @tourhermes

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม
ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็น
หลัก
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