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8 เม.ย.63 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุเฮลซงิก-ิ อวิาโล ่(ฟินแลนด)์  พุธ 

08.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 4 เคาน์เตอร ์G สายการบนิฟินแอร ์

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอนิ จากนัน้

เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
 

หมายเหต ุ

 

ทางบริษัท ฯ ไดจ้ัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการ

เดนิทาง โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, รา้นอาหาร 

ตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์ใน

กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์อันสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของ

สายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต ิรวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผล

ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอื ไมส่ามารถเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทาง

ไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไม่

สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ 

ไดม้กีารตกลงช าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้และหากมคี่าใชจ้่ายใด 

ๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือ จากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ 

เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด ์โดยสายการ

บนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY142 
 

15.15 น. ถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิก ิผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

16.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอวิาโล ่โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY605  

18.20 น. ถงึเมอืงอวิาโล ่(Ivalo) รถโคช้น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL IVALO / INARI HOTEL หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั  

www.hotelivalo.fi.en 

https://visitinari.fi/hotel-

inari/ 

9 เม.ย.63 อวิาโล ่ - อนิาร-ี KAKSLAUTTANEN - นอนบา้นอกิลู - Reindeer 

Safari 

พฤหสั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เดนิทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี้เป็นเขต Lapland ของชาว Sami ซึง่เป็น

ชนเผ่าพืน้เมอืงทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนี้มคีวามยาวถงึ 80 ก.ม. 

น าท่านเขา้ชม SIIDA MUSEUM พพิธิภัณฑข์องชาวแลปป์ทีจ่ัดแสดง

เป็นเอ็กซบิชิัน่ บอกเลา่เรือ่งราวและวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมอืง 
 

https://www.hotelivalo.fi.en/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูแ่คสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รี

สอรท์แบบ Glass Igloo แห่งแรกในเขตอารค์ตกิ (Lapland) ใหท้่านได ้

สัมผัสประสบการณ์พเิศษ ถงึแมใ้นปัจจุบันจะมโีรงแรมแบบอกิลูใหบ้รกิาร

อยู่หลายแห่ง แต่ ณ ที่แห่งนี้ยังงดงามและคงไวด้ว้ยเสน่ห์ของการวาง 

Landscape ทีส่วยงามแกผู่ไ้ดม้าเยอืน นับไดว้่าเป็นเอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่น

ไมเ่หมอืนใคร เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ 

 

 น าเขา้พักใน Kelo Glass Igloos เป็นบา้นไมส้นเอกลักษณ์ของแลปแลนด์

ทีผ่สมผสานกบักระทอ่มแกว้อนัแสนสะดวกสบาย พร่ังพรอ้มดว้ยสิง่อ านวย

ความสะดวกในความเป็นสว่นตัวของหอ้งน ้า มมุแพนทรจีัดวางอยา่งลงตัว 

ในสว่นของ Glass Igloo ถูกออกแบบใหเ้ป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทีท่่านไม่

สามารถถ่ายภาพจากอกิลูอืน่ๆไดใ้นมุมมองที่สวยงาม กระจกซึง่ไดถู้ก

ออกแบบพเิศษ ภายในมกีารปรับอณุหภมูภิายในหอ้งอบอุน่ตลอด เพือ่ให ้

ป้องกันหิมะเกาะเป็นน ้ าแข็ง ยังใหท้่านไดช้มววิภายนอกอย่างชัดเจน 

พรอ้มสญัญาณเตอืนเมือ่เกดิปรากฏการณ์แสงเหนือ ท่านสามารถมองผ่าน

ทะล ุGlass Igloo จากเตยีงนอนในค ่าคนืทีแ่สงเหนอือาจจะปรากฏขึน้ เป็น

ประสบการณ์อนัน่าประทับใจ 

 

Activities Reindeer Safari กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น พาหนะส าคัญของคณุลงุซานตา้ 

ทีใ่ชเ้ทยีมเลือ่นหมิะ ใหท้่านทดลองน่ังเลือ่นหมิะ ทีจ่ะท าใหท้่านไดรู้ส้กึ

ตืน่เตน้และสนุกสนานกบัความเร็วในรปูแบบใหม ่  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก KELO GLASS IGLOOS www.kakslauttanen.fi/ 

ค ่า **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรสีอรท์ ยามค ่า

คนืปลอดแสงไฟ ทา่นสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนอืได)้ 
 

10เม.ย.63 Kakslauttanen-HuskySafari-โรวาเนยีม-ิหมู่บา้นซานตาครอส-

Arctic Treehouse 

ศกุร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities เริม่กจิกรรมกบัประสบการณ์ขบัเคลือ่นสนัุขลากเลือ่น Husky Safari (30 

นาท)ี ฮสักีเ้ป็นสนัุขทีม่มีายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการลาก

เลือ่นบรรทุกสิง่ของ หรอืเป็นพาหนะในพืน้ทีท่ีป่กคลุมไปดว้ยน ้าแข็งและ

หมิะ ฮสักีจ้งึไดก้ลายมาเป็นสนัุขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้ทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

ลากเลือ่นสงูสดุในบรรดาสนัุขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนี้สนัุขลากเลือ่น
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ยังเป็นกฬีายอดนยิม โดยม ีมัชเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้ังคับเลือ่นในการ

แขง่ขนัแตล่ะครัง้ จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศแถบขัว้โลก  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะออกเดนิทางเขา้สู่เมอืงโรวาเนียม ิ เมอืงหลวงแห่งแลปแลนด ์

ตัง้อยู่บนเสน้ Arctic Circle หรอืวงกลมละตจิูด 66 องศาเหนือ ที่มี

ปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทีย่งคนืในชว่งฤดูรอ้น (Midnight Sun) และ

ปรากฏการณ์แสงเหนอื(Northern Light) ในชว่งฤดหูนาว 
 

 น าท่านเยีย่มชมหมูบ่า้นซานตา้ (Santa Clause Village) ซึง่ตัง้อยูบ่น

เสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ ภายในหมู่บา้นมทีี่ท าการไปรษณีย ์ส าหรับท่านที่

ตอ้งการสง่ของขวัญไปยงัคนทีท่า่นรัก, รา้นขายของทีร่ะลกึ, ถา่ยรปูกบัคณุ

ลงุซานตา้ทีใ่จดเีป็นทีร่ะลกึในการมาเยอืน   

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ARCTIC TREEHOUSE  https://arctictreehousehot

el.com/ 

ค ่า **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรสีอรท์ ยามค ่า

คนืปลอดแสงไฟ ทา่นสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนอืได)้ 
 

11เม.ย.63  โรวาเนยีม-ิเคม ิ- Sampo Icebreaker เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงเคม ิ(Kemi) เมอืงทีต่ัง้รมิทะเลบนอ่าวบอท

เนยีแหง่ทะเลบอลตกิ น าน า่ก ่

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

Activities ถงึทา่เรอืของ SAMPO ICEBREAKER เรอืตัดน ้าแข็งหรอืไอซเ์บรกเกอร ์

ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจ าการแลว้  มีการน ามาให ้

นักท่องเที่ยวไดส้ัมผัสกับความหฤหรรษ์กับประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือ

ทลายน ้าแข็งทีบ่ดทลายมากวา่ 30 ปีในเขตอารค์ตกิ   

 เรอืน าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหมท่ีย่ากจะลมืเลอืน จากการทลายทุ่ง

น ้าแข็งทีจ่ับตัวหนากวา่ 1 เมตรในแตล่ะวัน วา่ยน ้าทะเล Ice Floatingลง

วา่ยน ้าในบอ่น ้ากลางทะเลทีห่นาวเย็นและลอ้มรอบไปดว้ยน ้าแข็งหนาทีม่ี

อณุหภูมทิีต่ดิลบกว่า20องศาเซลเซยีสโดยชดุพเิศษA Water Right 

Thermal Suit 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC KEMI หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  www.scandichotels.com 
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12เม.ย.63 เคม ิ- Snowmobile  - Ice Restaurant - Seaside Glass Villas อาทติย ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities น าท่ า นสัม ผั สกั บปร ะสบกา ร ณ์อัน น่ าป ระทั บ ใ จ ในกา รขั บขี่ ร ถ 

SNOWMOBILE พาหนะทีค่ล่องตัวทีส่ดุในการเดนิทางบนหมิะหรอืทุ่ง

น ้าแข็ง โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขับขีท่ี่ถูกตอ้ง สนุกสนานและ

ปลอดภัยจากเจา้หนา้ที่ผูเ้ชีย่วชาญ และช านาญเสน้ทางในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบลิซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียม

เครือ่งกนัหนาวใหท้า่นอยา่งครบถว้นตัง้แต่ศรีษะจรดเทา้ เราจะน าท่านขับ

ขีส่โนวโ์มบลิลัดเลาะจากตัวเมอืงทอ่งไปบนทุง่น ้าแข็งกวา้ง 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Ice Restaurant  Local 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก Seaside Glass Villas  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SEASIDE GLASS VILLAS  www.visitkemi.fi/en/seasi

de-glass-villas 

ค ่า **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรสีอรท์ ยามค ่า

คนืปลอดแสงไฟ ทา่นสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนอืได)้ 
 

13เม.ย.63 เคม ิ- Ice Fishing Safari-บนิสูเ่ฮลซงิก ิ จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities สมัผัสประสบการณ์การตกปลาน ้าแข็งบนหมิะบนทุง่น ้าแข็ง   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลักน ้าแข็งใหเ้ป็นเมอืงขนาดใหญ่ ใน

แต่ละปีจะมคีวามแตกต่างตามแนวคดิของทีมงานแกะสลัก และการท า 

Snow Hotel อกีหนึง่ประสบการณ์ของการสรา้งโรงแรมน ้าแข็งในรูปแบบ

ธีมต่าง ๆ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปอย่างไม่รูเ้บื่อ (เปิดใหบ้รกิารเดือน

มกราคม - เมษายน 2020) 

 

17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

20.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเฮลซงิกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่

AY514 
 

22.25 น. ถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิกหิลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก  

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC GRAND MARINA หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั  

www.scandichotels.com 

14เม.ย.63 กรุงเฮลซิงก-ิทาลลนิน-์เทีย่วชมเมอืงเก่า-The Palace of องัคาร 
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Toompea- Viru Gate - เฮลซงิก ิ

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

10.30 น. น าท่านล่องเรอื Tallink Silja High Speed Cruise สูเ่มอืงทาลลนิน์ เมอืง

หลวงของประเทศเอสโทเนยี (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง) 

 

12.30 น. เรอืเทยีบทา่ทีเ่มอืงทาลลนิน์ จากนัน้รถโคช้พาคณะเดนิทางสูภ่ตัตาคาร   

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. เที่ยวชมเมืองทาลลินน์ เขา้สู่เขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ ที่มี

ก าแพงเมอืงและป้อมปราการในยคุกลางโอบลอ้มชวนใหน้กึไปถงึยคุอศัวนิ

เทมปลาร ์ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกและไดรั้บการอนุรักษ์

เป็นอยา่งด ีน าท่านเดนิชมเมอืงเริม่จากเขตเมอืงเก่าทูมเปีย (Toompea) 

ในเขตอัพเพอรท์าวน์ เพือ่ใหท้่านไดช้ม The Palace of Toompea ซึง่ใน

ปัจจุบันคอืรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แลว้ไปชมววิทวิทัศน์ของเมอืงแบบพา

โนรามา ทีม่สีสีันสดใสราวกับภาพวาดมโีบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็น

สง่า แลว้น าท่านไปชมงานสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธดอกซ์ที ่

โบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสเก ้ทีส่รา้งขึน้ตามพระบัญชาของ ชารล์ อเล็ก

ซานเดอร์ที่ 3 โดยช่างฝีมือจากเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก ถ่ายรูปกับ DOME 

CHURCH โบสถท์ีถู่กสรา้งขึน้แห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในยุค

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 ผ่านชม Tall Herman Tower ป้อมปราการเมอืงเกา่

ในยคุกลาง จากนัน้เขา้สูจั่ตรัุสทาวนฮ์อลลใ์นเขตโลเวอรท์าวน ์งดงามดว้ย

ศลิปะแบบโกธคิสรา้งก่อนครสิต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบา้นเรือนทัง้แบบ

อารต์นูโวและโกธคิ ลว้นได ้รับการบรูณะไวอ้ยา่งน่าชม ใกลก้นัจะเป็น The 

Town Hall Pharmacy รา้นขายยาทีถู่กบันทกึว่าเปิดกจิการมาตัง้แต่ปี 

1422 และยังคงด าเนนิกจิการมาจนถงึปัจจุบัน The Great Guild Hall 

อาคารทีถู่กจัดอันดับใหใ้หญ่เป็นอันดับสอง รองจากศาลาเทศบาลเมอืง

ทาลลินน์โดยสมาคมพ่อคา้ไดส้รา้งขึ้นในปี ค.ศ.1407 ปัจจุบันเป็น

พพิธิภัณฑจ์ัดแสดงเกีย่วกับประวัตศิาสตรข์องชาติ แลว้อสิระใหท้่านเดนิ

เล่นชมเมอืงยา่นถนนคนเดนิทีเ่ริม่จาก Viru Gate มสีนิคา้พืน้เมอืง อาท ิ

อ าพัน, ผา้ลนินิ เป็นตน้ จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางกลับสูท่า่เรอื 

 

 

 

 

16.30 น. น าทา่นลอ่งเรอื High Speed Cruise เดนิทางกลับสูก่รงุเฮลซงิก ิ  

18.30 น. คณะเดนิทางถงึทา่เรอืกรงุเฮลซงิก ิจากนัน้น าคณะเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC GRAND MARINA  หรอืเทยีบเท่าใน www.scandichotels.com 
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ระดับเดยีวกนั  

15เม.ย.63 เฮลซงิก ิ– ปอรโ์ว - เทีย่วชมเมอืง - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น.  น าคณะเดนิทางสู่เมอืงปอรโ์ว (Porvoo) เมอืงเล็กทีเ่ต็มไปดว้ยความสุข 

ความงามล ้าคา่ของบรรยากาศเมอืงเกา่ ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดสีม

กบัเป็นแหล่งท่องเทีย่วขึน้ชือ่ของฟินแลนด ์ทัศนียภาพของป่าไมเ้ขยีวขจี

ทีช่าวฟินน์ภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ ในการรักษาพืน้ทีป่่าและอนุรักษ์พืน้ทีส่ ี

เขยีวเป็นอันดับตน้ๆ ของโลก เมอืงปอรโ์ว สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1346 ให ้

เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ เมือ่ศตวรรษที ่13 ขณะนัน้พืน้ทีบ่รเิวณนีย้งัอยูใ่น

ปกครองของสวเีดน เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ The Old Town ซึง่ยังมกีลิน่อาย

ของชมุชนแบบพืน้บา้น บา้นไมห้ลากสสีวยงามทีป่ลกูเรยีงรายรมิแมน่ ้าเป็น

เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมอืง บรรยากาศมองดูคลา้ยบา้น

ตุ๊กตา แวะชมโบสถใ์หญใ่นเมอืง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรันที่

เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชือ่กันว่าแม่พระที่นี่ศักดิส์ทิธินั์ก ขออะไรก็จะได ้

อยา่งนัน้ โดยเฉพาะเรือ่งความรัก ถนนคนเดนิในเขตเมอืงเกา่เป็นยา่นชอ้ป

ป้ิง ทีม่ทีัง้รา้นขายของทีร่ะลกึ, รา้น อาหาร, รา้นกาแฟเก๋ ๆ, รา้นขนม 

Runeberg พื้นบา้นตน้ต ารับของเมืองนี้ อบอุ่นใจไปดว้ยรอยยิม้ของ

ชาวเมอืงทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่ว จากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงเฮลซงิก ิ

(52 กม.) 

 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเฮลซงิก ิเริม่จากตลาดนัดรมิทะเล (Market Square) 

ทีม่ชี ือ่เสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทีข่ายของทีร่ะลกึแก่

นักท่องเทีย่ว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้

และเป็นทีต่ัง้สถานทีส่ าคัญ อาท ิท าเนียบประธานาธบิดี ศาลากลางและ

โบสถ ์แลว้น าชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้ง ตัวโม

และตโิม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทีส่รา้งอยูภ่ายในหนิขนาด

ใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพรอ้มระบบเสียงที่ดี พาท่านชมจัตุรัส

รัฐสภา (Senate Square) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซาน

เดอร ์และมหาวหิารใหญ่นกิายรูเธอรัน แลว้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงใน

หา้งสรรพสนิคา้อันทันสมัย หรอื brand name อาท ิLouis Vuitton / 

Chanel 

 

 

 

 

บา่ย ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเฮลซงิก ิเพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ ฯ  

17.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY141  
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16เม.ย.63 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ พฤหสั 

07.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

ขอ้มลูนา่รูเ้ก ีย่วกบัแสงเหนอื "Aurora Borealis" 

ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกดิเป็นวงรอบ ๆ ขัว้แม่เหล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก ่

ไอซแ์ลนด ์กรนีแลนด ์แคนาดา อลาสกา้รวมไปถงึตอนเหนือของสแกนดเินเวยี นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์รัสเซยี เมอืง

เหล่านี้อยูใ่ตว้งแหวนออโรร่า (Aurora Ring) จงึท าใหม้โีอกาสทีจ่ะเห็นแสงเหนือไดม้ากทีส่ดุ การชมแสงเหนือจะเริม่กัน

ในชว่งฤดหูนาว (ปลายเดอืนสงิหาคม) ไปจนถงึฤดูใบไมผ้ล ิ(เดอืนเมษายน) การทีจ่ะไดเ้ห็นแสงเหนือนัน้ ขึน้อยูก่ับปัจจัย

หลายอยา่ง ส าคัญทีส่ดุก็คอื ปรมิาณและความเขม้ขน้ของ Solar Storm ซึง่สามารถดูไดจ้าก KP Index ของแสงเหนือที่

พยากรณ์ในแตล่ะวันซึง่มทีัง้หมด 7 ระดับ 

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกัน โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วันกอ่นการเดนิทาง

เทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss 

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd 

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd 

SSGGLL  

SSUUPPPP 

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD 

8 - 16 เม.ย.63 168,000.- 152,000.- 135,000.- 65,000.- -34,000/29,000 

หักทัง้รทูรวมภายใน 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 

(AY142 08APR BKKHEL- AY605HELIVL//AY631 13APR KEMHEL//AY141 15APR HELBKK) 

 คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดเินเวยี ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆตามทีร่ะบใุนรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari  / 

Reindeer Sleigh / Ice Fishing  

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ใน

สแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์สว่นใหญ่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ย

เมอืงพัก หากวันดังกลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว   

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยโูร / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฟินแลนด ์(เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ บรษัิท MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่

เกนิ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ1,500,000 บาท ตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศ
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ไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

       –หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้

ของสมัภาระและเทีย่วบนิกรณุาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบ

จองทัวร ์

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่าน

เองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม (สายการบนิฟินแอร ์เขม้งวดเรือ่งน า้หนกักระเป๋า ซึง่อาจท าใหท้า่นตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ของคา่บรกิารทัวร ์

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 

30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจน

ในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  
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 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สีส่บิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว หกัเงนิคา่มดัจ า 11,000 บาท 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่หกสบิวนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.4 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหัก

จากเงนิ ค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยว แสดงหลักฐานใหนั้กท่องเที่ยวทราบ 

ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิท ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหาก

ท่านไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที ่ฯ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถ

ท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิฟินแอร ์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื One World ไดข้ึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์อง

สายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่วนัที ่1 มกราคม 2563 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์่วนเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 

วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 
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  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 

ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกันในแต่

ละประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 

3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม 

ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่น

แถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานที่

นัน้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดใน

ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใด

ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจาก

เจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
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  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิาร

ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) 

x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า

กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณิชย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสูงสุดไมเ่กนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในสแกนดเินเวยี มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคน

สว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

อาท ิเด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฟินแลนด ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ (3 สปัดาห)์ 

คณะผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยรั์บยืน่วซีา่ประเทศฟินแลนดด์ว้ยตัวเองทกุทา่น 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู พืน้หลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ (ไมใ่ชร่ปูขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน)  ควรมอีายไุม่
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เกนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ 

/ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร  และส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดือน ตอ้งอัพเดท ณ เดือน

ปัจจบุนัทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่

มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่ภูมลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็น

ครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย  

      ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

  กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–

6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของ

ทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา , 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอื

เขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 



Page 14 of 15 

 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน ะปรมิาณงานในชว่งแล ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ รดติลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเค% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด นเครือ่งถอืขึแ้ละซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


