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สตอ็ก– ศาลากลาง – พพิธิภัณฑ์เรือวาซ่า – ล่องเรือส าราญซิลเลยีไลน์....มหีน้าต่าง 
เดนิเล่นชมเมอืงเฮลซิงก ิ– สวนซิเบลอุิส – วหิารอุสเพนสกี ้– บินภายใน 

เคมี ่– น่ังเรือตดัน า้แขง็ – สนุกสนานกบัการลอยตวัในทะเลน า้แขง็ 

***การันตี...พกัโรงแรมกระจก GLASS IGLOO***  ชมแสงออโรร่า แสงเหนือ 
โรวาเนียมี ่– น่ังสุนัขฮัสกีล้ากเลือ่น – ตืน่ตาตืน่ใจกบัการขีส่โนว์โมบิล 

สนุกสนานกบัการน่ังกวางเรนเดยีร์ลากเลือ่น – เยีย่มหมู่บ้านซานตาครอส 
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Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 27 ธนัวำคม 2562 – 2 มกรำคม 2563  (133,000.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

  

วนัศกุรท์ี ่27 ธนัวำคม 2562   กรงุเทพฯ –สตอ็กโฮลม์  (สวเีดน) 

 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผู้โดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 4 

เคำนเ์ตอรแ์ถว G  สำยกำรบนิฟนินแ์อร ์ (AY ... FINNAIR) ....               

เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 
 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบ เข้ำ-ออ กเขียนไว้ให้เรียบร้อย  

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

23.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  โดยเท่ียวบินท่ี  AY 144 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 25 นำที) 

 

วนัเสำรท์ี ่28 ธนัวำคม 2562   สตอ็กโฮลม์ – ลอ่งเรอื SILJA LINE …. มหีน้ำตำ่ง 
 

05.20 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงกิ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

07.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงสต็อกโฮล์ม  ประเทศสวเีดน  โดยเท่ียวบินท่ี  AY 801 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  1 ชัว่โมง) 

07.55 น. เดินทำงถึง กรงุสตอ็กโฮลม์ ประเทศสวีเดน เป็นเมืองท่ีได้ชื่อว่ำเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดใน

สแกนดเินเวยี    ซึ่งตั้งอยูบ่นหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบลอ้มด้วยทะเลสำบมำลำร์ก่อก ำเนิดนครท่ีดู

งำมแปลกตำสวยสงำ่ ไปตำมสองฟำกฝั่งล ำคลองหลำกหลำยสำยจนได้สมญำนำมวำ่ “เวนสิแห่ง

ยโุรปเหนอื” 
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(เวลำยโุรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบวำซำ่ เรอืรบแห่งรำชอำณำจกัรสวีเดนท่ีได้รับพระรำชโองกำร 

ให้สร้ำงข้ึนเพื่อใช้ในกำรท ำสงครำมกับเยอรมนี เรอืรบวำซำร์ได้ถูกสร้ำง

ข้ึนอย่ำงยิ่งใหญ่ดูงดงำม และน่ำเกรงขำมแต่เรือรบล ำนี้ กลับไม่มีโอกำส

ท่ีจะได้ออกไปลอยล ำต่อหนำ้ศัตรูของสวีเดนเลย เพรำะหลังจำกเรอืรบวำ

ซำร์ได้ถูกปล่อยลงน้ ำได้เพียง 30 นำที เรอืรบวำซำร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้น

ทะเลอย่ำงรวดเร็ว จำกนั้นถูกท้ิงให้จมอยู่อย่ำงเดยีวดำยใต้ทะเลบอลติค

นำนถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะได้รับกำรกู้ข้ึนมำ และน ำมำตั้งแสดงไว้ท่ี

พิพิธภัณฑ์ เป็นทรัพย์สมบัติทำงศลิปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งใน

โลก อีกท้ังยังมีภำพยนตร์เก่ียวกับเรอืวำซ่ำ ซึ่งสำมำรถรับชมได้ 16 ภำษำ 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม ศำลำกลำง (City Hall)  อันมีชื่อเสยีงไปท่ัวโลก เป็นหนึ่งในสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ี

เป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่ำงดีในสต๊อคโฮล์ม ใช้ในกำรจัดงำนเลี้ยง เพือ่เป็น

เกียรติแก่ผู้ท่ีได้รับรำงวลัโนเบล ซึ่งชื่อของรำงวลัโนเบลก็มำจำกชื่อของ

นักฟิสิกส์ศำสตร์ชื่อ อัลเฟรด บี โนเบล ออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวีดิช

ชื่อดัง คือ Ragnar Ostberg ตัวอำคำรสรำ้งด้วยอฐิแดงกว่ำ 8 ล้ำนก้อน 

และมุงหลังคำด้วยหินโมเสค และตัวอำคำรใช้เวลำในกำรสร้ำงประมำณ 

12 ปีมำแล้วเสร็จสมบูรณ์ในป ีค.ศ. 1911 อีกท้ังท่ำนจะได้ ชมหอ้งจดัเลีย้ง 

(Blue Ball) รวมท้ังห้องโถงท่ีใช้ในกำรเต้นร ำ ซึ่งประดบัประดำไปด้วยโมเสคทองค ำกว่ำ 18 

ล้ำนชิ้น ปจัจุบันนีย้ังใช้เป็นสถำนท่ีเลี้ยงรบัรองผู้ท่ีได้รับรำงวลัโนเบล 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

15.00 น. น ำท่ำน CHECK IN ท่ีท่ำเรอืเมืองสต็อคโฮล์ม 

16.45 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเฮลซงิกิ เมืองหลวงของประเทศ

ฟินแลนด์นด้วย เรอืส ำรำญซลิเลยีไลน ์เรอืส ำรำญขนำด

ใหญ่ท่ีหรูหรำ และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกครบครัน เช่น ภัตตำคำร, ร้ำนค้ำปลอดภำษี, คำสิโน (พักหอ้งละ 2 ทำ่น....มีหนำ้ตำ่ง) 

จำกนั้น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรภำยในเรือ  (แบบบุฟเฟ่ต)์ 

(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยเรอืประมำณ  16 ชัว่โมง) 

 

วนัอำทติยท์ี ่29 ธนัวำคม 2562   เฮลซงิก ิ (ฟนิแลนด)์ – ***บนิภำยใน*** – เคมี ่
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรบนเรอื 

10.00 น. เดินทำงถึง กรุงเฮลซงิก ิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย 

ซึ่งสถำปตัยกรรมภำยในเมอืง จะเป็นแบบคลำสสิคโบรำณ ผสมผสำนกับแบบทันสมัยของ

สแกนดิเนเวียท่ีมีชื่อเสียงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ 

(เวลำยโุรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  4 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น  น ำท่ำนเดินเล่นชม อนสุำวรยีซ์เิบลอิสุ ตั้งอยู่ในสวนซิเบลอิุส สร้ำงข้ึนเพื่อสดดุใีห้แก่นักประพันธ์

เพลงคลำสสิกชื่อดังของโลกชำวฟินแลนด์นำมวำ่ Jean Sibelius ผู้แต่ง

เพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชำวฟินน์ให้ลุกข้ึนมำเรยีกร้องเอกรำชจำก

รัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสำวรีย์ท่ีตั้งอยู่กลำงแจ้งอย่ำงโดดเด่นเป็นสง่ำ 

แปลกตำ ทันสมัย สร้ำงโดยน ำเอำแท่งเหล็ก 600 แท่งมำเชื่อมเข้ำ

ด้วยกันจนออกมำเป็นรูปร่ำงของออร์แกนลม ตั้งอยู่กลำงแจ้งอย่ำงโดด

เด่นเป็นสง่ำ  

จำกนั้น  น ำท่ำน เขำ้ชมวหิำรอสุเพนสกี ้  วิหำรสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถำปนิกชำวรัสเซยีในช่วง

ปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตัววิหำรเองใช้เวลำก่อสรำ้งเพียง 6 ปีเศษหลังจำก

เขำเสียชีวิตลง กำรออกแบบด้ำนนอกวิหำรมีสสีันแปลกตำซึ่งหำดไูด้ยำก

โดยตัววิหำรสีน้ ำตำลอิฐ โดมสีฟ้ำอ่อน และยอดโดมสีทอง จำกนั้น น ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนช้อปปิ้งชือ่ดงัของเฮลซงิกิ ณ หำ้งสตอ๊กมำน ซึ่ง   

เป็นห้ำงสรรพสินค้ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินแลนด์ มีเวลำให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งตำม

อัธยำศยั 

14.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

18.15 น. ออกเดินทำงสู่เมืองเคมี่  ประเทศฟินแลนด์  โดยเท่ียวบินท่ี  AY 631 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  2 ชัว่โมง 20 นำที) 

20.35 น. เดินทำงถึง เมอืงเคมี่ เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ริมอ่ำวน้ ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณ

ทำงตอนเหนือของทะเลบอลติค (Baltic Sea) มีประชำกรอำศยัอยู่เพยีง 22,000 คน แต่เป็น

เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีควำมส ำคัญของแลปแลนด์ เนื่องจำกเป็นท่ีประจ ำกำรของเรอืตัด

น้ ำแข็ง และมีกำรจดัเทศกำลปรำสำทในทุก ๆ ปี นอกจำกนี้ยังเป็นท่ีตั้งของเหมืองแร่โครเมี่ยม

แห่งเดยีวในทวีปยุโรปอีกด้วย 

21.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  SCANDIC  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัจนัทรท์ี ่30 ธนัวำคม 2562 เคมี ่ (*** นัง่เรอืตดัน้ ำแขง็ SAMPO ***) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนสู่ท่ำเทียบเรอื เรอืตดัน้ ำแขง็ (SAMPO ICEBREAKER CRUISE) ท่ีโด่งดังท่ีสุดในโลก เรอื

ปลดประจ ำกำรแล้วน ำมำให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสกบัควำมหฤหรรษ์ ประสบกำรณ์ใหม่ ๆ จำก

เรอืทลำยน้ ำแข็งท่ีบดทลำยมำกว่ำ 30 ปีในเขตอำรก์ติก ให้ทุกท่ำนได้สัมผัสกับประสบกำรณ์ใหม่

ท่ียำกจะลืมเลือน จำกกำรทลำยทุ่งน้ ำแข็งท่ีจับตัวหนำ

กว่ำ 1 เมตรในแต่ละวัน  

จำกนั้น ให้ท่ำนได้ว่ำยน้ ำทะเล ICE Swimming ลงว่ำยน้ ำในบ่อ

น้ ำกลำงทะเลท่ีหนำวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ ำแข็ง

หนำ อุณหภูมิท่ีติดลบกว่ำ 20 

องศำเซลเซียสโดยชุดพิเศษ A 

WATER RIGHT THERMAL SUIT 

ระหว่ำงทำงท่ีล่องไปบนน้ ำแข็ง 

และหิมะขำวโพลน ท่ำนสำมำรถท่ี

จะสัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ด้วยกำร

ลงไป วำ่ยน้ ำทีม่อีณุหภมูติ่ ำกวำ่ 0 องศำ ด้วยชุดชูชีพท่ี

ออกแบบพิเศษท่ีสำมำรถป้องกันควำมหนำวเย็นได้อย่ำงดี

เยี่ยม ท่ำนจะรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในทะเลธรรมดำแต่รอบ 

ๆ ตัวท่ำนเป็นน้ ำแข็งท้ังหมด 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย  มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นชมเมืองเคมี่ได้ตำมอัธยำศยั 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  SCANDIC  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัองัคำรที่ 31 ธนัวำคม 2562 เคมี ่– โรวำเนยีมี ่  

 (ฟำรม์กวำงเรนเดยีร ์+ สโนวโ์มบลิ) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโรวำเนยีมี ่ เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว

ต่ำง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังเด็ก ๆ เนื่องจำกดินแดนแห่งนี้ เป็นบ้ำนของลุง

ซำนตำครอสใจด ี สวมชุดสีแดง หนวดเครำสีขำว ใบหน้ำเต็มไปด้วย

รอยยิ้ม ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับทัศนยีภำพทุ่งหิมะแห่งแลป

แลนด์ และหำกโชคดีท่ำนอำจได้พบเห็นฝูงกวำงเรนเดียร์ท่ีออกหำกินใน

เวลำกลำงวนั ตลอดเส้นทำงท่ำนจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตำ หิมะ 

สลบักับทิวสน และผืนน้ ำท่ีจับตัวเป็นน้ ำแข็ง ซึ่งสำมำรถเห็นได้เพียงช่วง

ฤดหูนำวแห่งแลปแลนด์นี้เท่ำนั้น 

(ระยะทำงประมำณ  117  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำที) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟำรม์กวำงเรนเดยีร ์ (Reindeer Farm) หรือฟำร์มกวำงคำรีบู พร้อมสัมผัส

ประสบกำรณ์นั่งรถเลื่อนลำกโดยกวำงเรนเดียร์ ข้ำมผ่ำนเส้น

อำร์คติกเซอร์เคิล (กำรนั่งรถลำกเลื่อนหิมะ Sled Ride 

ข้ึนกับสภำพอำกำศในวันนั้นๆ) ให้ท่ำนได้สัมผัสกับควำม

น่ำรักของกวำงเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีมีขนำด

ใหญ่  โดยตัวผู้มีขนำดใหญ่ ขนำดโตเต็มท่ีมีน้ ำหนักกว่ำ 300 

กิโลกรัม และสูงประมำณ 214 เซนติเมตร ขนตำมล ำตัวยำม

ปกติจะมีสีน้ ำตำล แต่เมื่อเข้ำสู่ฤดหูนำว ขนจะเปลี่ยนไปเป็นสี

อ่อนข้ึน หรือสีขำว ชำวแลปแลนด์นิยมเลี้ยงไว้เพือ่ใช้งำนส ำหรบัรถลำกเลื่อน อิสระให้ท่ำนได้

ถ่ำยรูปกับกวำงเรนเดียร์แห่งแลปแลนด์อยำ่งใกล้ชิด 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของกำรเท่ียวแบบตะลุยหิมะ ด้วยกำรขับข่ี สโนวโ์มบลิ 

SNOWMOBILE (**รถ 1 คนั นัง่ไดเ้พยีง 2 ทำ่น**) พำหนะท่ีคล่องตัวท่ีสุดในกำรเดินทำงบนหิมะ

หรือน้ ำแข็ง โดยท่ำนจะได้รับค ำแนะน ำในกำรขับข่ีท่ีถูกต้อง 

สนุกสนำน และปลอดภัย จำกเจ้ำหน้ำท่ีผู้เชี่ยวชำญ และ

ช ำนำญเส้นทำงในกำรเท่ียวแบบสโนว์โมบิลซำฟำร ี โดยทำง

บริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัเตรียมเครื่องกันหนำวให้ท่ำนอย่ำง

ครบถ้วน ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ำ ให้ท่ำนได้เปลี่ยนชุด และสวมใส่

ชุดใหม่ด้วยชุดกันหนำว, เปลี่ยนรองเท้ำท่ีให้ควำมอบอุ่น, ถุง

มือ, หมวกกันน็อคเพื่อควำมเรียบร้อยปลอดภัย จำกนั้น ท่ำน

จะไดส้นุกสนำนโลดแล่นไปตำมทุ่งน้ ำแข็งขนำดใหญ่ ลัดเลำะไปตำมปำ่น้ ำแข็ง และเพลินเพลิน

กับกำรขับข่ีสโนว์โมบิลในดินแดนแห่งควำมสุขกลำงหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน้ ำแข็งกว้ำงอย่ำงเต็ม

อิ่มตลอด 2 ชั่วโมง ... พร้อมบริกำรชำ / กำแฟ เพื่อคลำยหนำว  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ARCTIC SNOWHOTEL -- GLASS IGLOO ROOM 
 

*** กำรนัต.ี...โรงแรมทกุหอ้งทีพ่กัจะไดเ้ปน็หอ้งกระจกทกุหลงั *** ท่ำนจะไดรู้้สึกเสมือน

นอนอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติจริงๆ และหำกโชคด ี ในยำมค่ ำคืนท่ำนอำจจะได้พบกับ 

ปรำกฎกำรณแ์สงเหนอื (NORTHERN LIGHTS) บนท้องฟ้ำ ซึ่งนับว่ำมีควำมงดงำมไม่น้อยทีเดียว   

(*** หมำยเหต ุ*** กำรพบเห็นปรำกฎกำรณ์แสงเหนือเป็นปรำกฎกำรณ์ ท่ีเกิดข้ึนโดยตำมธรรมชำติ ข้ึนอยู่

กับสภำวะอำกำศ มีในหลำยๆ ครั้ง หลำยๆ กรุ๊ป ก็ไม่มีโอกำสได้พบเห็นปรำกฎกำรณ์

แสงเหนือเลยก็เป็นไปได้ เพรำะข้ึนอยู่กับสภำวะอำกำศคืนนั้นๆ จริงๆ) 
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วนัพธุที่ 1 มกรำคม 2563 ฮัสกีซ้ำฟำร ีฟำรม์ – หมูบ่ำ้นซำนตำคลอส 

 โรวำเนยีมี ่– กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ฮสักี้ซำฟำรฟีำรม์ ให้ท่ำนได้สัมผัสประสบกำรณ์อันแปลกใหม่กับกำรทดลอง

ซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮสักี้ ท่ีมีไว้บริกำรภำยในฟำร์ม พร้อม

สัมผัสกบัควำมน่ำรักและแสนรู้ของสุนัขพันธ์ุไซบีเรียนฮสักี้ 

ซึ่งเป็นสุนัขท่ีแข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็น

คุณสมบัติท่ีสืบทอดจำกบรรพบุรุษท่ีมำจำกสิ่งแวดล้อมท่ีหนำว

เย็นอย่ำงรนุแรงของไซบีเรีย และจำกกำรเพำะพันธ์ุของชำว

ชุกชี (Chukchi) ท่ีอำศัยอยู่ทำงด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือของ

ทวีปเอเชีย สุนัขถูกน ำเข้ำมำในอลำสก้ำ ระหว่ำงช่วงตื่นทองท่ี

เมอืงนอมน์ (Nome) และแพร่เข้ำสู่สหรัฐอเมริกำและแคนำดำในฐำนะสุนัขลำกเลื่อน 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ำ้นซำนตำคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเท่ียว

ท่ัวโลก น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ เส้นอำร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตำมเส้นรุ้ง

และเส้นแวงเพื่อก ำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอำร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ท่ี  66 

องศำ 33 ลิปดำ 44 ฟิลิปดำเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดท่ีในเวลำ 1 ปี คนท่ีอยู่แถบนี้ มี

โอกำสไม่พบกับพระอำทิตย์ข้ึนเลยอยำ่งน้อย 24 ชัว่โมง หรือพระอำทิตย์

ไม่ตกเลยเป็นเวลำอยำ่งน้อย 24 ชั่วโมง น ำท่ำนแวะชม ซำนตำคลอส

ออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือท่ีท ำกำรของซำนตำคลอส ภำยใน

ตกแต่งด้วยสีสันสดใสมำกมำย พร้อมท้ังให้ท่ำนได้พบกับลุงซำนต้ำคลอส

ตัวโตในชุดคริสต์มำสสีแดง ท่ีคอยต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกท่ำนด้วยสี

หน้ำท่ียิ้มแย้ม น ำท่ำนแวะชม ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ซำนตำคลอส (Santa 

Claus Main post office) ท่ำนสำมำรถเลอืกซ้ือไปรษณียบัตรหลำกหลำยสีสันเพื่อเขียนอวยพร

ครอบครัวและมิตรสหำย พร้อมท้ังฝำกซำนตำ้คลอสส่งกลับมำยังประเทศไทยได้ ณ ท่ีท ำกำร

ไปรษณีย์นี้ ให้ท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปในบริเวณหมู่บ้ำนซำนตำคลอสท่ีประดบัประดำด้วยธีม 

คริสต์มำสอันสวยงำมตำมอัธยำศัย หรือจะเลือกซ้ือของฝำก ของท่ีระลึก  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

21.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  โดยเท่ียวบินท่ี AY 540 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  1 ชัว่โมง 30 นำที) 

23.10 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงกิ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 
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วนัพฤหสัฯที ่2 มกรำคม 2563   กรงุเทพฯ 
 

00.45 น.       ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี AY 143 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  9 ชัว่โมง 35 นำที) 

15.40 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ......... 

 

**** END OF TOUR **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วล่วงหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำงๆ อำทิเช่น ภัย

ธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่งๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ ฟนิแลนด ์ ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 ไฟฟำ้   220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

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 

 ลเูซิร์น 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 
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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่ฟนิแลนด ์
 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)  ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชี

ไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 6 เดือน)…1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงินในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอที่ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ VFS ฟนิแลนด ์

ที่อยู่  อำคำรเดอะเทรนดี้ The Trendy (บทีเีอส นำนำ) ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวทิ 13 กรุงเทพฯ 
 

*** หมำยเหต ุ*** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

สถำนทตูฟนิแลนดไ์มอ่นญุำตใิหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้อง

มำตำมวันนัดหมำยของทำง VFS 

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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อตัรำคำ่บริกำร .... วนิเทอรส์แกน สวเีดน-ฟนิแลนด ์ 7  วนั  (AY) 
  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 ทำ่น) ท่ำนละ 133,000.- บำท 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี  พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 123,000.- บำท 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี  พักกับผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (มีเตียงเสริม) 115,000.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิมท่ำนละ   27,000.- บำท 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 5 วนั)  =  ท่ำนละ 10 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 7 วนั) =  ท่ำนละ 700 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผ่ำนกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. ระหว่ำงกำรเดินทำง กรณีท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำงปฏิเสธกำรเข้ำ หรือออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด 

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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