
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินเล่นชมเมืองเฮลซิงกิ – เขา้โบสถหิ์น – สวนซิเบลิอุส – วิหารอุสเพนสก้ี – บินภายใน 

เคม่ี – นัง่เรือตดัน ้าแข็ง – สนุกสนานกบัการลอยตวัในทะเลน ้าแข็ง 

รบัประทานอาหารในภตัตาคารน ้าแข็ง – ปราสาทหิมะ 

*** พกัโรงแรมกระจก GLASS IGLOO + ออกไปล่าแสงเหนือ แสงออโรร่า *** 

โรวาเนียม่ี – ต่ืนตาต่ืนใจกบัการข่ีสโนวโ์มบิล – นัง่กวางเรนเดียรล์ากเล่ือน 

นัง่สุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน – เย่ียมหมู่บา้นซานตาครอส 

 

ก าหนดการเดินทาง 13-19 ก.พ. 2565 / 19-25 มี.ค. 2565 (119,000.-) 

 8-14 เม.ย. / 9-15 เม.ย. 2565 (119,000.-) 

  

 

 

 



 

..... รายละเอียดการเดินทาง ..... 

  

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ  (ฟินแลนด)์ 

 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ท่ี 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ท่ี 4 

เคานเ์ตอรแ์ถว G  สายการบินฟินนแ์อร ์(AY...FINNAIR) .... เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและการเช็คอิน 

 

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายช่ือของท่านพรอ้มโบว ์เพ่ือเป็นสญัลกัษณข์องคณะ 

❖ หวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวกใหท้า่นดา้นการเช็คอิน หลงัจากนั้น จะน ามาแจกคืนใหท้า่น พรอ้มได ้

จดัเตรียมเอกสารใบ เขา้-ออ กเขียนไวใ้หเ้รียบรอ้ย  

❖ กฎของสายการบิน......ส่ิงของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปริมาณท่ีมากกว่า 100 มิลลิลิตร หา้มน า

ติดตวัถือข้ึนเคร่ือง ยกเวน้สินคา้ที่ ซ้ือภายในรา้นปลอดภาษี DUTY FREE  เทา่นั้น 
❖  

***ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิเป็นทา่อากาศยานสากล ฉะนั้นจะไมมี่การประกาศเรียกข้ึนเคร่ือง*** 

ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาท่ีก าหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเคร่ืองบิน Boarding Pass 
 

09.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี  AY 142 

(ใชร้ะยะเวลาในการบินประมาณ  11 ชัว่โมง 25 นาที) 

15.00 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์ ซ่ึงมีพรมแดนติดกบัประเทศรสัเซีย ซ่ึงสถาปัตยกรรม

ภายในเมือง จะเป็นแบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกบัแบบทนัสมยัของสแกนดิเนเวียท่ีมีช่ือเสียงดา้นศิลปะและ

การออกแบบ 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กว่าประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กว่าประเทศไทย  4 ชัว่โมง) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  CLARION  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    เฮลซิงกิ – บินภายใน – โรวาเนียม่ี – เคม่ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นเดินเลน่ชม “ตลาดนัดริมทะเล” ท่ีมีช่ือเสียง นอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่

นักทอ่งเท่ียว ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตัง้สถานที่ ส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี และโบสถ  ์



 

จากนั้น น าทา่น เขา้ชมโบสถเ์ทมเปลโิอคิโอ (โบสถหิ์น) หน่ึงในสถาปัตยกรรมยุคใหมท่ี่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว ซ่ึงในแต่

ละปีจะมีผูค้นนับลา้นคนมาเยือนโบสถถ์ า้แหง่น้ี ออกแบบโดยพ่ีนอ้งสถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม โดยใชเ้วลา

สรา้งกวา่ 39 ปี ตัง้แต ่ค.ศ.1930-1969 บริเวณดา้นในสรา้งข้ึนจากการสกดัหินลว้น ๆ หลงัคามุงดว้ยทองแดง 

และเวน้ชอ่งตรงกลางเป็นเหมือนลายลูกกรงแนวตัง้เพ่ือใหแ้สงธรรมชาติสามารถสอ่งเขา้มาดา้นในได  ้การ

ออกแบบเชน่น้ีท าใหบ้ริเวณโถงดา้นในเกิดเป็นอะคูสติคชัน้ยอดในการแสดงดนตรี ซ่ึงปัจจุบนัสถานที่ แหง่น้ีถูกใช ้

ในการจดัแสดงคอนเสิร์ตบอ่ยครั้ง จากนั้น น าทา่นเดินเลน่ชม อนุสาวรียซิ์เบลอุิส ตัง้อยูใ่นสวนซิเบลิอุส  

 

 

 

 

 

 

 

สรา้งข้ึนเพ่ือสดุดีใหแ้กน่กัประพนัธเ์พลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาวฟินแลนดน์ามวา่ 

Jean Sibelius ผูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ใหลุ้กข้ึนมาเรียกรอ้งเอก

ราชจากรัสเซีย ลกัษณะเป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเดน่เป็นสงา่ แปลก

ตา ทนัสมยั สรา้งโดยน าเอาแทง่เหล็ก 600 แทง่มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็น

รูปร่างของออร์แกนลม ตัง้อยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเดน่เป็นสงา่  

จากนั้น  น าทา่น เขา้ชมวิหารอุสเพนสก้ี  วิหารสไตลอ์อโธดอกสอ์อกแบบโดย

สถาปนิกชาวรสัเซียในชว่งปี ค.ศ. 1808-1862 แตต่วัวิหารเองใชเ้วลากอ่สรา้งเพียง 6 

ปีเศษหลงัจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบดา้นนอกวิหารมีสีสนัแปลกตาซ่ึงหาดูได ้

ยากโดยตวัวิหารสีน ้าตาลอิฐ โดมสีฟ้าออ่น และยอดโดมสีทอง จากนั้น น าทา่น

เดินทางสูย่า่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเฮลซิงกิ ณ หา้งสตอ๊กมาน ซ่ึง   เป็น

หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญท่ี่สุดในฟินแลนด ์มีเวลาใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

 

16.20 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิวาโล  ประเทศฟินแลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี  AY 535 

(ใชร้ะยะเวลาในการบินประมาณ  1 ชัว่โมง 20 นาที) 

17.40 น. เดินทางถึง เมืองโรวาเนียมี่ เป็นเมืองเล็ก ๆ แตมี่ช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กั

ของนักทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ท ัว่โลก รวมทัง้เด็ก ๆ เน่ืองจากดินแดนแหง่น้ี เป็นบา้นของลุงซานตาครอสใจดี สวมชุดสี

แดง หนวดเคราสีขาว ใบหนา้เต็มไปดว้ยรอยย้ิม ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบั

ทศันียภาพทุง่หิมะแหง่แลปแลนด ์ และหากโชคดีทา่นอาจไดพ้บเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ท่ีออก

หากินในเวลากลางวนั ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นภูมิประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบักบั



 

ทิวสน และผืนน ้าที่ จบัตวัเป็นน ้าแข็ง ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียงชว่งฤดูหนาวแหง่แลปแลนดน้ี์เทา่นั้น 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเคม่ี เมืองทอ่งเท่ียวที่ ต ัง้อยูริ่มอา่วน ้าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือ

ของทะเลบอลติค (Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 22,000 คน แตเ่ป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมี

ความส าคญัของแลปแลนด ์ เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตดัน ้าแข็ง และมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุก ๆ ปี 

นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตัง้ของเหมืองแร่โครเม่ียมแหง่เดียวในทวีปยุโรปอีกดว้ย 

(ระยะทางประมาณ  117  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง 45 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  SCANDIC  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง เคม่ี (*** ภตัตาคารน ้าแข็ง + ปราสาทหิมะ +  

 นัง่เรือตดัน ้าแข็ง SAMPO **) – โรวาเนียม่ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นเขา้ชม ปราสาทหิมะ เป็นปราสาทน ้าแข็งแสนสวย ท่ีตกแตง่ในชว่งฤดูกาลเทา่นั้น    (***เปิดใหบ้ริการ

วนัท่ี 18 ม.ค. 2565 – 16 เม.ย. 2565***) ปราสาทขนาดใหญแ่หง่น้ีสรา้งข้ึนจากหิมะและน ้าแข็งบนพ้ืนท่ีรวม

กวา่ 20,000 ตารางเมตร ภายในประกอบดว้ยหอ้งสวยงามมากมาย อาทิเชน่ สโนวเ์รสเตอรอง ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์

ตา่งๆ ท าขึ้นจากน ้าแข็ง ไมว่า่จะเป็นโตะ้หรือเกา้อี้  / สโนวโ์ฮเทล (Snow Hotel) หอ้งพกัสีขาวโพลน ซ่ึงเตียงท า

ข้ึนจากน ้าแข็ง และตามผนังมีการแกะสลกัลายน ้าแข็งไวอ้ยา่งลงตวั สโนวแ์ชปเพล (Snow Chapel) หรือโบสถ์

น ้าแข็ง และหอ้งอ่ืนๆ อีกมากมายใหท้า่นเลือกชม เปรียบเสมือนหน่ึง ทา่นอยูใ่นพระราชวงัท่ีถูกสรา้งข้ึนจากกอ้น

น ้าแข็ง สลบัดว้ยสีสนัแหง่แสงไฟเขา้กบับรรยากาศย่ิงนักภายในแบง่เป็นโซนตา่งๆ ใหท้า่นไดท่ึ้งในจินตนาการของ

นักประติมากรรมกอ้นน ้าแข็ง เหมาะส าหรบัทา่นท่ีชอบความแปลกใหม ่



 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารน ้าแข็ง .... ICE Restaurant 356  

ท่ีเปิดใหบ้ริการตลอดทัง้ปี ทา่นจะไดช้มประติมากรรมและน ้าแข็งท่ีอศัจรรย ์ผนังท ัง้หมดตกแตง่ดว้ยน ้าแข็ง 

บา่ย น าทา่นสูท่า่เทียบเรือ เรือตดัน ้าแข็ง (SAMPO ICEBREAKER CRUISE) ท่ีโดง่ดงัท่ีสุดในโลก เรือปลด

ประจ าการแลว้น ามาใหน้ักทอ่งเท่ียวไดส้มัผสักบัความหฤหรรษ์ ประสบการณใ์หม ่ ๆ จากเรือทลายน ้าแข็งท่ีบด

ทลายมากวา่ 30 ปีในเขตอาร์กติก ใหทุ้กทา่นไดส้มัผสักบัประสบการณใ์หมท่ี่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุง่

น ้าแข็งท่ีจบัตวัหนากวา่ 1 เมตรในแตล่ะวนั  

จากนั้น ใหท้า่นไดว้า่ยน ้าทะเล ICE Swimming ลงวา่ยน ้าในบอ่น ้ากลางทะเลท่ีหนาวเย็น และลอ้มรอบไปดว้ยน ้าแข็งหนา 

อุณหภูมิท่ีติดลบกวา่ 20 องศาเซลเซียสโดยชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT ระหวา่งทางท่ีลอ่งไป

บนน ้าแข็ง และหิมะขาวโพลน ทา่นสามารถท่ีจะสมัผสัประสบการณใ์หมด่ว้ยการลงไป ว่ายน ้าท่ีมีอุณหภูมิต า่

กว่า 0 องศา ดว้ยชุดชูชีพที่ ออกแบบพิเศษท่ีสามารถป้องกนัความหนาวเย็นไดอ้ยา่งดีเย่ียม ทา่นจะรูสึ้กเหมือน

ลอยอยูใ่นทะเลธรรมดาแตร่อบ ๆ ตวัทา่นเป็นน ้าแข็งท ัง้หมด จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลบัเมืองโร

วาเนียม่ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  SCANDIC  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง โรวาเนียม่ี  (สโนวโ์มบิล + ฟารม์เรนเดียร)์ 

 *** ออกลาดตระเวนแสงเหนือยามค า่คืน *** 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นสมัผสักิจกรรมอนัดบัหน่ึงของการเท่ียวแบบตะลุยหิมะ ดว้ยการขบัขี่  สโนวโ์มบลิ SNOWMOBILE 

(**รถ 1 คนั นัง่ไดเ้พียง 2 ท่าน**) พาหนะท่ีคลอ่งตวัที่ สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน ้าแข็ง โดยทา่นจะไดร้ับค าแนะน าในการ

ขบัขี่ ท่ีถูกตอ้ง สนุกสนาน และปลอดภยั จากเจา้หนา้ที่ ผูเ้ชี่ ยวชาญ และ

ช านาญเสน้ทางในการเท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ ไดมี้การ

จดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวใหท้า่นอยา่งครบถว้น ตัง้แตศี่รษะจรดเทา้ ใหท้า่น

ไดเ้ปล่ียนชุด และสวมใสชุ่ดใหมด่ว้ยชุดกนัหนาว, เปล่ียนรองเทา้ท่ีใหค้วาม

อบอุน่, ถุงมือ, หมวกกนัน็อคเพ่ือความเรียบรอ้ยปลอดภยั จากนั้น ทา่นจะ

ไดส้นุกสนานโลดแลน่ไปตามทุง่น ้าแข็งขนาดใหญ ่ ลดัเลาะไปตามป่า

น ้าแข็ง และเพลินเพลินกบัการขบัขี่ สโนวโ์มบิลในดินแดนแหง่ความสุขกลาง

หิมะ ตะลุยไปในทุง่น ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอ่ิมตลอด 2 ชัว่โมง ... พรอ้มบริการชา / กาแฟ เพ่ือคลายหนาว 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ฟารม์กวางเรนเดียร ์(Reindeer Farm) หรือ

ฟาร์มกวางคารีบู พรอ้มสมัผสัประสบการณน์ั่งรถเล่ือนลากโดยกวางเรน

เดียร์ ขา้มผา่นเสน้อาร์คติกเซอร์เคิล (การนั่งรถลากเล่ือนหิมะ Sled Ride 

ข้ึนกบัสภาพอากาศในวนันั้นๆ) ใหท้า่นไดส้มัผสักบัความน่ารกัของกวางเรน

เดียร์ซ่ึงเป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีขนาดใหญ ่  โดยตวัผูมี้ขนาดใหญ ่ขนาด

โตเต็มท่ีมีน ้าหนักกวา่ 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขน



 

ตามล าตวัยามปกติจะมีสีน ้าตาล แตเ่ม่ือเขา้สูฤ่ดูหนาว ขนจะเปล่ียนไปเป็นสีออ่นข้ึน หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์

นิยมเล้ียงไวเ้พ่ือใชง้านส าหรับรถลากเล่ือน อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบักวางเรนเดียร์แหง่แลปแลนดอ์ยา่งใกลชิ้ด 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 

21.00-23.45 น. น าทา่นปฎิบติัการณต์ระเวนลา่แสงเหนือยามค ่าคืน ซ่ึงทา่นอาจจะไดพ้บกบั ปรากฎการณแ์สงเหนือ 

(NORTHERN LIGHTS) บนทอ้งฟ้ายามค ่าคืนน้ี ซ่ึงนับวา่มีความงดงามไมน่อ้ยเลยทีเดียว   

(*** หมายเหตุ *** การพบเห็นปรากฎการณแ์สงเหนือเป็นปรากฎการณ ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตามธรรมชาติ ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

มีในหลายๆ ครั้ง หลายๆ กรุ๊ป ก็ไมมี่โอกาสไดพ้บเห็นปรากฎการณแ์สงเหนือเลยก็เป็นไปได ้เพราะข้ึนอยู ่

กบัสภาวะอากาศคืนนั้นๆ จริงๆ) 

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  SCANDIC  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง โรวาเนียม่ี  (ฮสัก้ีฟารม์ + หมู่บา้นซานตาครอส)  

 ***  พกัโรงแรมหอ้งกระจก GLASS IGLOO  *** 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นมุง่หนา้สู ่ ฮัสก้ีซาฟารีฟารม์ ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณอ์นัแปลกใหมก่บัการทดลองซ่ิงรถเล่ือนเทียม

สุนัขฮสักี้  ท่ีมีไวบ้ริการภายในฟาร์ม พรอ้มสมัผสักบัความน่ารักและแสนรูข้องสุนัขพนัธุไ์ซบีเรียนฮสักี้  ซ่ึงเป็นสุนัข

ท่ีแข็งแรง คลอ่งแคลว่ เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาวเย็นอยา่ง

รุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพนัธุข์องชาวชุกชี (Chukchi) ท่ีอาศยัอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ทวีปเอเชีย สุนัขถูกน าเขา้มาในอลาสกา้ ระหวา่งชว่งต่ืนทองท่ีเมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เขา้สูส่หรัฐอเมริกา

และแคนาดาในฐานะสุนัขลากเล่ือน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักทอ่งเท่ียวท ัว่โลก น าทา่น

ถา่ยรูปกบั เสน้อาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เสน้แบง่เขตแดนตามเสน้รุง้และเสน้แวงเพ่ือก าหนดขอบเขต

ของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเสน้อาร์คติกเซอร์เคิลจะอยูท่ี่  66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับง่บอก

จุดเหนือสุดท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยูแ่ถบน้ี มีโอกาสไมพ่บกบัพระอาทิตยข้ึ์นเลยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง หรือพระ

อาทิตยไ์มต่กเลยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง น าทา่นแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือ

ท่ีท าการของซานตาคลอส ภายในตกแตง่ดว้ยสีสนัสดใสมากมาย พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดพ้บกบัลุงซานตา้คลอสตวัโต

ในชุดคริสตม์าสสีแดง ท่ีคอยตอ้นรับนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นดว้ยสีหนา้ที่ ย้ิมแยม้ น าทา่นแวะชม ท่ีท าการไปรษณีย์

ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ทา่นสามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสนัเพ่ือเขียน



 

อวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พรอ้มทัง้ฝากซานตา้คลอสสง่กลบัมายงัประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณียน้ี์ ให ้

ทา่นเดินเลน่ถา่ยรูปในบริเวณหมูบ่า้นซานตาคลอสท่ีประดบัประดาดว้ยธีม คริสตม์าสอนัสวยงามตามอธัยาศยั 

หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก  

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร 

 

จากนั้น น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  SANTAS IGLOOS ARCTIC CIRCLE   หรือเทียบเท่า 
 

โรงแรมทุกหอ้งท่ีพกัจะเป็นกระจกทัง้หลงั ทา่นจะไดรู้สึ้กเสมือนนอนอยูท่า่มกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี 

ในยามค ่าคืนทา่นอาจจะไดพ้บกบั ปรากฎการณแ์สงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) บนทอ้งฟ้า ซ่ึงนับวา่มี

ความงดงามไมน่อ้ยทีเดียว   

(*** หมายเหตุ *** การพบเห็นปรากฎการณแ์สงเหนือเป็นปรากฎการณ์ ท่ีเกิดข้ึนโดยตามธรรมชาติ ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

มีในหลายๆ ครั้ง หลายๆ กรุ๊ป ก็ไมมี่โอกาสไดพ้บเห็นปรากฎการณแ์สงเหนือเลยก็เป็นไปได ้เพราะข้ึนอยู ่

กบัสภาวะอากาศคืนนั้นๆ จริงๆ) 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง โรวาเนียม่ี – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองโรวาเนียม่ี 

14.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี AY 534 

(ใชร้ะยะเวลาในการบินประมาณ  1 ชัว่โมง 30 นาที) 

15.25 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ  เพ่ือเปล่ียนเที่ ยวบิน 

16.50 น.       ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี AY 141 

(ใชร้ะยะเวลาในการบินประมาณ  9 ชัว่โมง 35 นาที) 

  

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 
 

07.25 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชัน้ 2  ผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวสัดิภาพ......... 

**** END OF TOUR **** 



 

*** หมายเหตุ :- *** 

- รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์.... ตอ้งขออภยัหากรายการตรงวนัดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เชน่ กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียง

แทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ ทอ่งเท่ียวน้ี ใชเ้พ่ือการโฆษณาเทา่นั้น 

- รายการทวัร,์ อาหาร, โรงแรมท่ีพกั, เวลาในการเดินทาง อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ ์โดย

มิตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากเหตุการณสุ์ดวิสยัตา่งๆ อาทิเชน่ ภยัธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประทว้ง, การ

ลา่ชา้ของสายการบิน, อุบติัเหตุตา่ง ๆ บนทอ้งถนน 

- บริษัทฯ ไมข่อรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลา่ชา้หรือยกเลิกของ สายการบิน ตลอดจนจากเหตุการณ์

สุดวิสยั ภยัพิบติัธรรมชาติตา่งๆ การประทว้ง, หยุดงาน เป็นตน้ รวมทัง้ทรัพยสิ์นสว่นตวัท ัง้หมดของลูกคา้ในระหวา่ง

การเดินทาง 



 

 

อุณหภูมิโดยเฉล่ียในแต่ละเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สต็อกโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
 



 

 

ถา้ท่านเจอส่ิงเหล่าน้ี ...... ถึงแมว่้าพาสปอรต์ของท่านยงัไม่หมดอายุก็ตาม  

บริษทัฯ ขอแนะน าว่าควรตอ้งไปท าพาสปอรต์ใหม่ก่อนมาท าการจองทวัร ์

 

- พาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนัท่ีจะเดินทาง ทา่นอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเขา้เมืองตา่ง ๆ ... บางทา่นถามตอ่

วา่ “ไมต่รงยงัไงบา้ง” อาทิเชน่  

ไปท าศลัยกรรมมา จนใบหนา้ไมเ่หมือนอดีตท่ีเคยไปท าพาสปอร์ตมากอ่น 

หรือ หนา้พาสปอร์ตอว้นทว้น ปัจจุบนัผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หนา้พาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบนัเป็นหญิงเต็มตวั ท าจมูก ท าตา ท าปากใหม ่

หรือ หนา้พาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบนัเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกลา้ม 

ผา่ตดัขากรรไกร (ท าฟนั / ดดัฟนั) ก็ท าใหใ้บหนา้ รูปหนา้เปล่ียนจากเดิมไดเ้หมือนกนั 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการท่ีส าคญั เพราะฉะนั้น ถา้เกิดมีการช ารุดเสียหาย ผิดไปจากเดิมท่ีทางราชการ

ออกมาให ้จะถือวา่พาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ามารถใชก้ารไดอ้ีกตอ่ไป อาทิเชน่ หนา้กระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่

ขาดก็ใชต้อ่ไมไ่ด ้หรือชว่งรอยตอ่ของการเย็บเลม่มีการหลุด,             หรือมีการเปียกน ้าเปียกฝนมา ถึงแหง้แลว้

กระดาษก็จะกรอบเห่ียวไมเ่หมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใชง้านไมถึ่ง 6 เดือน .... ขาดไปแค ่1 วนัก็ไมส่ามารถใชเ้ดินทางไดแ้ลว้คะ่ ไมมี่การตอ่รองใด 

ๆ ทัง้ส้ิน  (อายุการใชง้านเหลือไมถึ่ง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแลว้) 

 

************************************************ 

 

ว่าดว้ยเร่ือง “คดีความ / การตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเขา้เมือง ไมอ่นุญาติใหบุ้คคลท่ีมี “คดีความ / ค าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... เชน่ บางทา่นมีไป

ค า้ประกนัและโดนฟ้องรอ้งมา ก็ท าใหไ้มส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไมใ่หท้า่นข้ึนเคร่ืองได ้ ในกรณีหญิงตัง้ครรภ ์ .... วา่ดว้ยเร่ืองของอายุครรภ ์ ในวนัเดินทางทา่น

จะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์แจง้รายละเอียดของอายุครรภใ์หช้ดัเจน 

 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ ไดท้ัง้ส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุม 

ถือเป็นความรบัผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซ้ือทวัร ์โปรดท าความเขา้ใจใหท่้องแทก้่อน 



 

 

หลกัฐานการท าวีซ่าฟินแลนด ์
 

1. หนงัสือเดินทาง(Passport)ท่ีเหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน  และเหลือหนา้ว่างอย่าง

นอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนัขนาด 35 ม.ม. × 45 ม.ม. จ านวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลงัสีขาว ...เท่านัน้...)   ไ ไมเ่กิน 6 เดือน 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่า /  

ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีข้ึนไป) อย่างละ....2...ชุด    

4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งเป็นฉบบัจริงเทา่นั้น) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อสถานทูต) 

- ประกอบธุรกิจส่วนตวั ถา่ยส าเนาหนงัสือจดทะเบียนการคา้ (คดัมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย ์

(ตอ้งลงตราประทบัของบริษัทดว้ย) อยา่งละ…1….ชุด 

- พนกังานบริษทั / ขา้ราชการ  ใหห้น่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบุวนัเขา้ท างาน / ต าแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาท่ีจะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน) 

- เกษียณอายุ…1… ชุด ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการ 

- นกัเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน) 

- ท าอาชีพอิสระ, แม่คา้ ... พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองแจง้ถึงสถานะปัจจุบนัท่ีท า รายได ้

5. หลกัฐานดา้นการเงิน  

- ถา่ยส าเนาสมุดเงินฝากออมทรพัย ์ หรือฝากประจ า (ไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบญัชีไมค่วรต ่ากวา่ 6 

หลกั (หนา้ช่ือเจา้ของบญัชี และตวัเลขยอ้นหลงั UPDATE อยา่งนอ้ย 6 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออก

เงินอย่างสม ่าเสมอ ไม่ตอ้งเตมิเงินในบญัชีใหถึ้ง 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีครอบคลุมกบั

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง)  

6. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ ์ ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกบับิดา/มารดา ท่านใดท่านหน่ึง 

จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่น

หน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและตราประทบัจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

อยา่งละ…1 ชุด…. 

7. ใบรบัรองการฉีดวคัซีน (สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้แอพหมอพรอ้ม) เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่ไดร้ับวคัซีนแลว้ 
 

 **หมายเหต*ุ*   - ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์

  - ส าเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซ็นตห์รือไม่เซ็นตก็์ได.้..) 

 



 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทา่นท่ีมีเอกสารพรอ้ม และมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปทอ่งเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ

เทา่นั้น การปฏิเสธวีซา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซา่ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซา่ทอ่งเท่ียว ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง  *** 

แผนท่ีศูนยย่ื์นวีซ่า VFS ฟินแลนด ์

ท่ีอยู ่ อาคารจามจุรี สแควร ์  ชัน้ 4 

หอ้ง 404-405  ถ.พญาไท เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 

รถไฟใตดิ้น MRT : สถานีสามย่าน 

ทางออกประต ู2 
 

*** หมายเหตุ *** 

- เวลาการพิจารณาวีซา่กรุ๊ป 30 วนั ทาง

สถานทูตนอรเ์วยไ์ม่อนุญาติใหดึ้ง

พาสปอรต์ในระหว่างการย่ืนค ารอ้ง 

- การสแกนลายน้ิวมือทางศูนยย่ื์นวีซา่ VFS 

จะก าหนดวนัสแกนลายน้ิวมือให ้ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ตอ้งมาตามวนันัดหมายของทาง VFS เทา่นั้น ซ่ึงจะ

ก าหนดการลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 3 อาทิตยก์อ่นการเดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจง้วนัเวลาใหท้า่นอีกครัง้) 

- เอกสารฉบบัจริง ท่ีตอ้งน าติดตวัไปในวนัสแกนลายน้ิวมือ  

• บตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น / ทะเบียนสมรส / สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร  

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซา่ใหห้รือไมใ่ห ้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเทา่นั้น บริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวย

ความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซ่า แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ 

เท่านัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทา่นท่ีมีเอกสารพรอ้ม และมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปทอ่งเท่ียวยงั

ประเทศตามท่ีระบุเทา่นั้น การปฏิเสธวีซา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซา่ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น

การย่ืนขอวีซา่ทอ่งเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง   

2. เงินคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตก็ไมคื่น

คา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากทา่นตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม ่ ทา่นก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมเ่องทุก

ครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษทัฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์าม

วนันัดหมายท่ีสถานทูตระบุ และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร

ดงักลา่วเชน่กนั 



 

อตัราค่าบริการ .... วินเทอรส์แกน แสงเหนือ ฟินแลนด ์ 7  วนั  (AY) 
  

 ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ (หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ 119,000.- บาท 

 เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 108,000.- บาท 

 ผูใ้หญพ่กัหอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมทา่นละ   29,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถา้มาดว้ยกนั 3 ทา่น จะตอ้งพกัหอ้งรวมกนั 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 

หากตอ้งการนอนแยกหอ้งเป็น 2 ทา่น 1 หอ้ง และ 1 ทา่น 1 หอ้ง .... ทา่นจะตอ้งเสียคา่หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิม 
 

 

 อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินส าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ (รวมคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษน้ี ... ไม่สามารถน ามาแกไ้ข, เปล่ียนช่ือ หรือเรียกเงินคืนได ้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

2. คา่ธรรมเนียมย่ืนวีซา่กรุ๊ป (กลุม่เชงเกน้วีซา่) แบบท าการปรกติใชเ้วลาย่ืน 3-4 สปัดาห ์

 (ทางสถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมใหท้า่น....ไมว่า่ทา่นจะผา่นการพิจารณาหรือไมก็่ตาม) 

3. คา่อาหาร, คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ 

4. คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (ไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ) กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให ้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 

5. คา่โรงแรมที่ พกั (ระดบั 3-4 ดาว) พรอ้มอาหารเชา้ตามที่ ระบุในรายการทวัร ์

หมายเหตุ  โรงแรมสว่นใหญใ่นยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า และหากวนัเขา้

พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมตา่งๆ ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทา่ตวั อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ

ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

6.  คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม  

 (สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)  

7. คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวนัเดินทางท่ีระบุในรายการ (ไมร่วมคา่ทิป

หวัหนา้ทวัร)์ 

8. คา่ประกนัชีวิตระหวา่งการเดินทางกรณีเกิดอุบติัเหตุ คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่

รักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบติัเหตุในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ และค่ารกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 
 

*** ลูกคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิมความคุม้ครอง *** 

ส าหรบัครอบคลุมเร่ืองรกัษาพยาบาล / การล่าชา้ของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง 

 (*** แผนประกนัภยัน้ีส าหรับผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 ปี และมีอายุไมเ่กิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วนั  เบี้ ยประกนัภยัเร่ิมตน้  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วนั  เบี้ ยประกนัภยัเร่ิมตน้  970 บาท 



 

 

 อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

1. คา่ตรวจโควิด RT-PCR TEST ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 

(หากติดโควิดระหวา่งการเดินทาง ทา่นจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ระหวา่งกกัตวัของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. คา่โรงแรม – ในกรณีท่ีรัฐบาลมีการประกาศใหก้ลบัมาตอ้งกกัตวั 

3. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี) 

4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต), คา่ท าใบอนุญาติกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือคนตา่งดา้ว  (เป็นหนา้ที่ ของผู ้

เดินทางท่ีตอ้งจดัท าเอง) 

5. คา่ระวางสมัภาระท่ีมีน ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม / ทา่น 

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืม และคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่

โทรศพัทท์างไกล, คา่อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนอนัเกิดจากการลา่ชา้ของสายการบิน และการลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

8. คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นตอ้งดูแลกระเป๋า และทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  

9. ค่าทิปพนกังานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วนั)  =  ท่านละ 12 ยูโร 

10. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 7 วนั) =  ท่านละ 700 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และช าระค่าทวัร ์

1. จองกอ่นลว่งหนา้โดยสง่ส าเนาพาสปอร์ตหนา้แรก พรอ้มช าระเงินค่ามดัจ าท่านละ 65,000.- บาท   

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายอ่ืนตอ่ไป  

2. ส าหรับคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บกอ่นการเดินทาง 30 วนั 

แมก้รณีท่ียงัไมท่ราบผลวีซา่ ทางบริษัทฯ ก็ขออนุญาตเก็บคา่ทวัร์ท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นตามเง่ือนไขการช าระเงินน้ี 

(หากไมช่ าระภายในเวลาท่ีก  าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ยินยอมใหบ้ริษทัฯ ท าการยกเลิก และยินยอมใหยึ้ดเงินมดัจ าไดท้นัที) 

- บริษทัฯ ไม่มีนโยบายใหท่้านช าระเงินผ่านการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ช่ือส่วนบุคคล ทัง้น้ีเพ่ือความปลอดภยั

ในการช าระเงินของท่านเป็นส าคญั 

- หากตอ้งการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 

 เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดงัน้ี.- 

a. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 65 วนัข้ึนไป  คืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

b. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 64-45 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง  

 และ +คา่ด าเนินการ 2,000 บาทตอ่ทา่น 

c. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 44-31 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 65% ของคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

d. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30-15 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

e. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 14-11 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 90% ของคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

f. ยกเลิกกอ่นเดินทาง 10-0 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 



 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

2. เด็กท่ีมีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือท่านท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร ์หรือไมเ้ทา้ ตอ้งอยู่

ในความรบัผิดชอบของตวัท่านเอง ทางบริษทัฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได ้

3. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ อนัเกิดจากการปฏิเสธการเขา้หรือออกเมือง การโดนกกัตวั หรือถูกสง่ตวักลบั โดยการ

พิจารณาของเจา้หนา้ที่ ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงถือเป็นเหตุท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสยั  โดยจะพยายามใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดกบัทา่น  

5. หากในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว ทา่นปฎิเสธไมใ่ชบ้ริการใด ๆ ไมว่า่จะบางสว่น หรือทัง้หมด ใหถื้อวา่ทา่นไดส้ละสิทธ์ิ 

และไมส่ามารถเรียกรอ้งขอเงินคืนคา่บริการได ้

6. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจากการลา่ชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ท าใหไ้มส่ามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมได ้

ครบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยั

ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยใด ๆ ทัง้ส้ินจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส้ิน ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ เชน่ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ชา้ของสาย

การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรติดขดั และทรัพยสิ์นสว่นตวัสูญหาย 

หรือหลงลืมตามสถานที่ ตา่ง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเหตุการณด์งักลา่วอยูน่อกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษทัฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินเอง (การแลกไมล ์หรือไป-กลบัไม่พรอ้มกรุป๊) กรุณาแจง้

พนกังานขายก่อนล่วงหนา้ 35 วนั หรือกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งท าการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ ของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 

ทัง้ส้ิน 

 

ราคาดงักล่าวขา้งตน้ .... สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ ์

อตัราแลกเปล่ียน, ค่าน ้ามนั และค่าภาษีต่าง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 


