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เฮลซิงก ิ– ทาล์ลนิน์ - ชมเมอืงทาล์ลนิน์ – ชมเมืองเฮลซิงก ิ- นันทาล ี– เซาว์น่าต้นต ารับ   
 หมู่เกาะฟินน์(Archipelago) - โรวาเนียม ิ 

 ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - เคม ิ– ล่องเรือตัดน า้แขง็ - ว่ายน า้ท่ามกลางน า้แขง็  
ขบัรถสโนว์ โมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้- หมู่บ้านซานตา คลอส   

พกัโรงแรม Glass Igloo 100 % 
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น่ังเลือ่นกวางเรนเดียร์ และเลือ่นลากสุนัขฮัสกี ้/ น่ังบน “เรือตัดน า้แขง็แซมโป” The Arctic Ice breaker  
ทดลองขบั “สโนว์โมบิล” Snow Mobile ตะลยุทุ่งหิมะ   

ก าหนดการเดินทาง 
20-28 ม.ค. // 18-26 ก.พ. // 17-25 ม.ีค. // 09-17 เม.ย. 2561 

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 
วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
23.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY144 

วนัที่2       เฮลซิงก ิ- ทาล์ลนิน์ – ชมเมือง  
06.05 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ / น าท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงทาลลนิ ประเทศเอสโตเนีย 
07.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงทาลลนิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY1011 
08.00 น. เดินทางถึงกรุงทาลลิน ประเทศลทัเวีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเที่ยวชมกรุงทาล์

ลินน์ เมืองหลวงแสนสวยของประเทศลตัเวีย น าท่านแวะชม โบสถ์เซนต์แมร่ี (Saint Mary Church) หรือ
ในอีกช่ือหน่ึง คือ Dome Church เป็น
โบสถ์เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองสร้างข้ึนโดย
ชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค 
ภายใตพ้ื้นหนา้ประตูโบสถบ์รรจุโลงศพ
ของ ORRO JO  HANN THUVE ซ่ึงเม่ือ
สมยัยงัมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจา้ชู้และท าให้
ผูห้ญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลงัเม่ือ
ส านึกผิดได้ จึงบอกให้คนน าศพของ
ตวัเองมาฝังไวต้รงทางเขา้โบสถ์ เพื่อเป็นการลงโทษตวัเอง ซ่ึงว่ากนัว่า ถา้ใครไดเ้หยียบ ณ ตรงจุดท่ีได้มี
การบรรจุโลงศพไว ้ใหท้  าการอธิษฐานของพร แลว้จะประสบความส าเร็จในพรท่ีขอไว ้

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) เป็นพระราชวงัสไตล์บาร๊อค สร้างข้ึนตาม

พระประสงค์ของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช
ท่ี 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นท่ีประทับของ
พระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวงัแห่ง
น้ี ไ ด้ รั บ ก ารอ อ ก แบ บ โด ย  Niccolo 
Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 
1930 แ ต่ ใน ปั จ จุบัน ได้ก ล ายม า เป็ น
พิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของ
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ประเทศ นอกจากน้ีท่านจะไดช้มความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งน้ีดว้ย จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน Walking street อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       Radisson Blu Olumpia Hotel พกัระดบัใกลเ้คียง                        
วนัที่3        ทาล์ลนิน์ – เฮลซิงก ิ– นันทาล ี– เซาว์น่าต้นต ารับ   
                 หมู่เกาะฟินน์(Archipelago) – สโม๊คเซาว์น่า 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี ข้ามสู่กรุงเฮลซิงก ิใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
10.30 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกโิดยเรือเฟอร์ร่ี ข้ามทะเลบอลติก ให้ทุกท่านได้ชมววิทีส่วยงาม 
12.30 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิจากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง  
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนนัทาลี (Naantali) เมืองเก่าท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1443  โดยกษตัริยส์วีเดน ตวั
เ มื อ ง ส ร้ า ง อ ยู่ ริ ม
ชายฝ่ังทะเลบอลติก 
บา้นเรือนท่ีสร้างด้วย
ไมย้งัคงอนุรักษไ์วไ้ด้
อย่างดี ปัจจุบันส่วน
ใหญ่ได้ดดัแปลงเป็น
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 
และ ร้านขายของ ท่ี
ระลึก น าท่านเดินเล่น
ชมเมืองเก่า เก็บภาพ
โบสถ์ท่ีเก่าแก่ประจ า
เมือง หรือท่านอาจลองชิม วฟัเฟิล รสเลิศ (Waffle) ในร้านCafé Amandis เป็นร้านกาแฟเก่าแก่ประจ าเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บริเวณหมู่เกาะเล็กๆ ของประเทศฟินแลนด์ ท่ีเรียกรวมๆ วา่ Archipelago น าท่าน
เข้าสู่ เกาะไอริสมา (Airismaa) ชมหมู่บ้านชาวประมงเก่า (Herrankukkaro) ท่ีแปลว่า Mama’s Pocket 
ปัจจุบนัไดด้ดัแปลงมาเป็นท่ีพกั และท่ีท ากิจกรรมกลางแจง้ส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่านสามารถทดลองใช้
บริการสโมค เซาวน่์า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินแลนด์ (รวมอยู่ในค่าทวัร์แล้ว ท่านใดต้องการใช้บริการกรุณา
เตรียมชุดวา่ยน ้าติดตวัไปดว้ย) 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       Naantali Spa Resort Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง     
*** โรงแรมรีสอร์ท & สปา ที่ดทีี่สุดแห่งหน่ึงของฟินแลนด์ *** 
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วนัที่4        นันทาล ี– เฮลซิงก ิ– ชมเมอืง  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางขนบธรรมเนียม น าคณะชมรอบ
กรุง “เฮงลซิงกิ” ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม“ธิดาสาว
แห่งทะเล บอลติก” แลว้น าท่านเขา้ชม “โบสถ์
หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church 
ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิต
ขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่า   ยทาง
อากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่างคล้ายจาน
บิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโม
และติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบ
ทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้นเยี่ยม
ชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกาย
อ อ ร์ ธ อ ด อ ก ซ์ ท่ี ง ด ง า ม ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  จากนั้ นพาชม 
“จั ตุ รัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึ งเป็น ท่ีตั้ ง
ของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล ์

น าท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market 
Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาด
ย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่
นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด 
อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตั้ง
สถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี, 
ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลา
นาดิ Esplanadi ท่ีสองข้างทางเต็มไปด้วย
อาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ช่ือดัง  อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตาม
อธัยาศยั ในยา่นถนนคนเดิน หรือหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมราคาพิเศษ   

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พกัท่ี :         Radisson Blu Royal Hotel Helsinki    ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง     
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วนัที่5        เฮลซิงก ิ– โรวาเนียม ิ– ฟาร์มกวางเรนเดยีร์ - ล่าแสงเหนือ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เดินทางสู๋เมืองโรวาเนียมิ ดินแดนแลป์แลนด์   
10.00 ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิโดยเทีย่วบินที ่AY 
11.00 เดินทางถึงสนามบินโรวาเนียมิ จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคคัสลทัทาเนน ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ และทุ่งหิมะอนัขาวโพลน 

ประดุจน ้ าแข็งใส  น าท่านแวะเยี่ยมชม 
“ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบ
ชาเบอร์ร่ีอุ่น ๆ ชาขึน้ช่ือของดินแดนแถบนี ้
ก่อนชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตวข้ึ์นช่ือของ
ฟินแลนด์  โดย เฉพ าะชาวแลป ป์  ชน
พื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ช้งานใน  เขตหนาว 
ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ เล่นรถ
เล่ื อน ท่ี ล าก โด ยก วาง เรน เดี ย ร์ อ ย่ า ง
สนุกสนาน จากนั้นน าท่านกลบัเขา้ตวัเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  
 ***พเิศษสุด*** พิเศษสุดน าท่านออกตามล่าแสงเหนือ(Aurora Hunting) โดยรถโค้ช และไกด์ท้องถิ่นที่มี

ความ เช่ียวชาญ และจะพาคณะไปยงัจุดทีม่ีความเป็นไปได้ในการเกดิแสงเหนือมากทีสุ่ด 

พกัท่ี :       Scandic Hotel Rovaniemi ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                        
วนัที่6        โรวาเนียม ิ– เคมิ – ล่องเรือตดัน า้แขง็ – ว่ายน า้ท่ามกลางน า้แขง็  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าท่าน สัมผสัประสบการณ์
อนั แปลกใหม่กบัการโดยสารไปบน “เรือตัดน ้าแข็ง
แซมโป”  The Arctic Ice breaker เรือตดัน ้ าแข็งล า
เดียวท่ีเปิดโอกาส ให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมเรือจะวิ่งไป
บนน ้ าแข็งท่ีปกปิดผิวทะเลหนานบัเมตรดว้ยน ้ าหนกั
กวา่ 3,500 ตนั ดว้ยโปรแกรมพิเศษ Journey Through 
The Ice ซ่ึงเป็นเรือตัดน ้ าแข็งท่ีใช้ในฤดูหนาวของ
ประเทศฟินแลนด์ เรือล าน้ีจะท าให้น ้ าแข็งแตกเป็น
ช่องทางเพื่อการเดินเรือสินคา้ในช่วงฤดูหนาว เรือจอดคา้งบนน ้าแขง็กลางทะเล 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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 เวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน ้าแข็ง
บอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ท าขึ้นเพื่อใช้ใน
การลอยตัวใน ทะเลน ้าแข็ง ที่มีอุณหภูมิต ่ากว่าศูนย์องศา 
ได้  อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบตัรท่ีระลึกการมาเยอืน
เรือตัดน ้ าแข็ง  แวะถ่ายภาพบริเวณที่ตั้ ง  KEMI ICE 
PALACE ซ่ึงจะเปิดบริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่าน้ัน/
น าเขา้โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       Cumulus Kemi Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                   
วนัที่7        เคมิ โรวาเนียมิ – ขบัรถสโนว์ โมบลิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้  
                  GLASS IGLOO HOTEL - สุดยอดประสบการณ์ สัมผสัแสงออโรร่า  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ ชมววิทิวทศัน์ระหวา่งทาง น าท่านสนุกเพลนิเพลนิกับ
ดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกัน
หนาวแบบพิเศษ ซ่ึงประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้า
บู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากน้ันฟังค า
แนะ  น าการขับข่ีด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกส
โนว์ซาฟารี Arctic Snow Safari สัมผสักบัประสบการณ์
ใหม่ ด้วยการขบั “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจา้
ตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน ้ าแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกวา้งไกลสุด
สายตา 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางเขา้ชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี”้ ชมความน่ารักของสุนัขพันธ์ุไซบีเรียน ฮัสกี ้ท่ีแสนเช่ือง และเป็น

กนัเองของชาวแลปป์ ท่ีมกัเล้ียงไวใ้ช้ในเขตหนาว ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการ
ทดลองซ่ิงรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี ้ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม น าท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซ่ึง
ทุกห้องที่พัก เป็นกระจกทั้งหลัง ท  าให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยูท่่ามก  ลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่าน
จะไดเ้ห็นความสวยงามของล าแสง ออโรร่า Aurora ซ่ึง
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะช่วงฤดู
หนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น 
และท ากิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า บาร์
น า้แข็ง หรือเล่นกระดานลืน่ Snow sledge 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       Arctic Snow Glass Igloo Hotel / Glass Igloo Kakslauttanen Hotel  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่8        โรวาเนียม ิ– หมู่บ้านซานตา คลอส – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซ่ึงชาวฟินแลนด์ได้สร้างข้ึนเพื่อระลึก ถึงลุง

ซานตาคลอสผูใ้จดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบัลุง
ซานตา้ และท่านจ  ะไดมี้โอกาสส่งโปสการ์ด
ให้เพื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ 
พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส 
พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านท่ี
เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพ ท่ี น่ ารัก  พ ร้อม รับ
ประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้าน
ซานต้า ผู้น่ารัก 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
18.35  เหิรฟ้ากลบัสู่เฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY368 
19.35  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ / จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
23.55  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY089 

วนัที่9        กรุงเทพฯ      
14.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน
ทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการโปรแกรม  ยุโรปสโนว์โมบิล 8 วนั  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ม.ค.-เม.ย. 2560 137,900 137,900 137,900 29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั)  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
1 ท่าน  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี 
ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจาก

มิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 
***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าทีใ่ช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ช้ินเท่าน้ัน น ้าหนักไม่เกนิ 20 กิโลกรัม  

(สูงไม่เกนิ 1เซนติเมตร) และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน น ้าหนักไม่เกนิ 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนติเมตร)  
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
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เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 
มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จน
ไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใน
ทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้ งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระ
โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ 
ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษทัจะท าการยื่นวซ่ีาของท่านกต่็อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบ

รับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , 
หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน 
จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว 
ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์
เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง 
และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียง
ตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีีซ่าทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกดิขึน้ดังต่อไปนี ้
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-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่าน
หรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่
วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตั๋วมาแลว้จะต้องท าการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่
ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้ง
โดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรม
จะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 
ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้อง
การันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 


