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กาหนดการเดินทาง

19-27 มี.ค.62
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) – เฮลซิงกิ

21.00
23.55

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาท์เตอร์ G สายการบินฟิ นแอร์ โดยมีเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เทีย่ วบินที่ AY144

วันที่2

เฮลซิงกิ – ทาล์ลนิ น์ – ชมเมือง

06.05
07.30
08.00

เดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ / นาท่ านต่ อเครื่ องสู่ กรุ งทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งทาล์ ลนิ น์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เทีย่ วบินที่ AY1011
คณะผู้ร่วมเดินทางถึงกรุ งทาล์ ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง นาท่ านเข้ าสู่ ตัว
เมือง นาท่ านเที่ยวชมกรุ งทาล์ ลินน์ Tallinn เมืองหลวงแสนสวยของประเทศเอสโตเนีย นาท่ านแวะ
ชม โบสถ์ เซนต์ แมรี่ (Saint Mary Church) หรื อในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็ นโบสถ์เก่าแก่
ที่ สุ ดของเมื องสร้ า งขึ้ นโดยชาวเดนมาร์ ก
เป็ นโบสถ์ ส ไตล์ โ กธิ ค ภายใต้ พ้ื น หน้ า
ประตู โ บสถ์ บ รรจุ โ ลงศพของ ORRO
JOHANN THUVE ซึ่ งเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่
เป็ นคนเจ้ า ชู ้ แ ละท าให้ ผู ้ห ญิ ง หลายคน
เสี ยใจมาก ภายหลังเมื่อสานึกผิดได้ จึงบอก
ให้คนนาศพของตัวเองมาฝังไว้ตรงทางเข้า
โบสถ์ เพื่อเป็ นการลงโทษตัวเอง ซึ่ งว่ากันว่า ถ้าใครได้เหยียบ ณ ตรงจุดที่ได้มีการบรรจุโลงศพไว้ ให้
ทาการอธิษฐานของพร แล้วจะประสบความสาเร็ จในพรที่ขอไว้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชม พระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) เป็ นพระราชวังสไตล์บาร๊ อค สร้าง
ขึ้ นตามพระประสงค์ของพระเจ้า ปี เตอร์ ม
หาราชที่ 1 แห่ ง รั ส เซี ย เพื่ อเป็ นที่ ป ระทับ
ของพระราชิ นีแคทเธอรี น โดยพระราชวัง
แห่ ง นี้ ได้ รั บ การออกแบบโดย Niccolo
Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930
แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน ได้ก ลายมาเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
แสดงผลงานทางศิ ล ปะของประเทศ
นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริ เวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่ งนี้ ดว้ ย จากนั้นนาท่าน

เทีย่ ง
บ่ าย
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ค่า

เดินทางสู่ ถนนคนเดิน Walking street อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

ที่พกั :
วันที่3

Radisson Blu Olumpia Hotel / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง
ทาล์ลนิ น์ – นั่งเรื อชมวิวทะเลบอลติกสู่ เฮลซิงกิ - นันทาลี – เซาว์น่าต้ นตารับ

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ ข้ ามสู่ กรุ งเฮลซิงกิ ใช้ เวลา 2 ชั่ วโมง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิงกิโดยเรื อเฟอร์ รี่ ข้ ามทะเลบอลติก ให้ ทุกท่ านได้ ชมวิวทีส่ วยงาม
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ เมื องนั นทาลี (Naantali) เมื องเก่ าที่สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1443 โดยกษัตริ ย ์
สวี เ ดน ตั ว เมื อ งสร้ า งอยู่ ริ ม
ชายฝั่งทะเลบอลติก บ้านเรื อนที่
สร้ างด้วยไม้ยงั คงอนุ รักษ์ไว้ได้
อย่ า งดี ปั จ จุ บ ั น ส่ วนใหญ่ ไ ด้
ดั ด แ ป ล ง เ ป็ น ร้ า น ก า แ ฟ
ร้ า นอาหาร และร้ า นขายของที่
ระลึ ก นาท่ า นเดิ น เล่ นชมเมื อ ง
เก่ า เก็ บ ภาพโบสถ์ ที่ เ ก่ า แก่
ประจ าเมื อ ง หรื อท่ า นอาจลอง
ชิม วัฟเฟิ ล รสเลิศ (Waffle) ในร้านCafé Amandis เป็ นร้านกาแฟเก่าแก่ประจาเมือง จากนั้นนาท่ านชม
บริเวณหมู่เกาะเล็กๆ ของประเทศฟิ นแลนด์ ทีเ่ รียกรวมๆ ว่ า Archipelago
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่4

Naantali Spa Resort Hotel / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง
นันทาลี – เฮลซิงกิ – ชมเมือง

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั
นาท่ านชมกรุ งเฮลซิ งกิ นครหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ซึ่ งเป็ นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนีย ม นา
คณะชมรอบกรุ ง “เฮลซิ งกิ” ซึ่ ง
มีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสาน
ร ะ ห ว่ า ง ส วี ดิ ช แ ล ะ รั ส เ ซี ย
เจ้าของสมญานาม“ธิดาสาวแห่ ง
ทะเล บอลติก” แล้วนาท่านเข้า
ชม “โบสถ์ หินเทมเปอเลียวคิโอ”
Temppeliaukio Church ที่สร้าง
ขึ้ นโดย การขุ ด เจาะในซอก

10.30
12.30
เทีย่ ง
บ่ าย
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า
21.15
22.15

หิ นแกรนิ ตขนาดมหึ มา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่ งนี้ จะมีรูปร่ างคล้ายจานบิน
โบสถ์ซ่ ึ งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มี การตกแต่งแบบทันสมัยพร้ อม
ระบบเสี ยงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วย
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซี ย จากนั้นนาท่านชม “จัตุรัสรั ฐสภา” Senate Square ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ
อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “อนุสาวรี ย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผแู ้ ต่งเพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะ
เวลล์ นาท่านชม “ตลาดนัดริ มทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลาง
เมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว
แหล่งขายปลานานาชนิ ด อาหารผลไม้
และดอกไม้แล้ว ยัง เป็ นที่ ต้ งั สถานที่
สาคัญ อาทิ ทาเนี ยบประธานาธิ บดี ,
ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนน
เอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทาง
เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิ ชผสมส
วีดิช เรี ยงรายไปด้วยสิ นค้า ดี ไ ซน์ชื่ อ
ดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรื อห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดัง ที่เต็ม
ไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิโดยเทีย่ วบินที่ AY537
เดินทางถึงสนามบินโรวาเนียมิ จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่:
วันที่5

Santa Claus Hotel Rovaniemi หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง
โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรื อตัดนา้ แข็ง – ว่ายนา้ ท่ ามกลางนา้ แข็ง
เข้ าชมภายในปราสาทนา้ แข็ง แห่ ง เมืองเคมิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบกล่อง
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเคมิ kemi
เมืองแห่ งท่าเรื อในฤดูหนาว ตัวเมือง
ตั้งอยู่ใน ทางใต้ของเขตแลป์ แลนด์
ในภู มิ ภ าคที่ เรี ย กว่า Sea Lapland
สามารถเดิ นทางมาได้ท้ งั ทางอากาศ
ทางรถไฟและทางรถยนต์ เป็ น
ศูนย์กลางการค้าและบริ การในทะเล
Lapland มีโรงงานใหญ่ในการผลิ ต
กระดาษของ Stora Enso และMetsä-
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

Botnia รวมถึงเหมือง Outokumpu Kemi Digipolis Kemi Technology Park ใจกลางเมืองมีร้านค้าพิเศษ
มากมายสาหรับการช็อปปิ้ งที่ยอดเยีย่ มนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ นาท่าน สัมผัสประสบการณ์อนั แปลก
ใหม่กบั การโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านโดยสารเรื อแซมโป้ เนื่ องตัดน้ าแข็งที่เปิ ดโอกาส ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมเรื อจะวิ่งไปบนน้ าแข็ง
ที่ปกปิ ดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ าหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The
Ice ซึ่ งเป็ นเรื อตัดน้ าแข็งที่ใช้ในฤดูหนาว
ของประเทศฟิ นแลนด์ เรื อลานี้ จะทาให้
น้ าแข็งแตกเป็ นช่ องทางเพื่อการเดิ นเรื อ
สิ นค้าในช่ วงฤดู หนาว เรื อจอดค้างบน
น้ า แข็ง กลางทะเล ประสบการณ์ ที่ หาที่
ไหนไม่ได้ มีเวลำให้ ท่ำนได้ ลงมำเดินเล่ น
หรื อถ่ ำยรู ปบนทะเลน้ ำแข็งบอลติ คหรื อ
ทดลองสวมชุ ดชู ชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้
ในกำรลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่ ำศูนย์ องศำ ได้ อย่ ำงจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่
ระลึกการมาเยือนเรื อตัดน้ าแข็ง นาท่ านเข้ าชมภายใน Kemi Ice Palace Lumilinna ปราสาทน้าแข็ง
แห่ งเมืองเคมิ เกิดจากการตัดก้ อนนา้ แข็งจากทะเลบอลติกมาต่ อกัน และสลักเป็ นรู ปร่ างต่ างๆ โดยในปี
2019 เป็ นการจัดครั้ง ที่ 24 ปราสาทน้าแข็งจะเปิ ดบริ การเฉพาะช่ วงฤดูหนาวเท่ านั้นประมาณวันที่ 19
ม.ค.- 13 เม.ย. ของทุกปี
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

ที่พกั :
วันที่6

Scandic Kemi Hotel / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง
เคมิ – โรวาเนียมิ – ฟาร์ มกวางเรนเดียร์
พัก GLASS IGLOO HOTEL สุ ดยอดประสบการณ์

เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั
ท่านจะได้สัมผัส กับธรรมชาติ และทุ่งหิ มะอันขาวโพลน ประดุ จน้ าแข็งใส นาท่ านแวะเยี่ยมชม
“ฟำร์ มกลำงเรนเดียร์ ” Reindeer Farm
จิ บชาเบอร์ รี่อ่ ุน ๆ ชาขึ้นชื่ อของดินแดน
แถบนี้ ก่ อ นน าท่ า นชมฟาร์ ม กวางเรน
เดี ย ร์
สั ต ว์ ข้ ึ นชื่ อ ของฟิ นแลนด์
โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมื องที่มกั
เลี้ ย งไว้ใ ช้ง านในเขตหนาว ชมความ
น่ ารักของกวางแสนรู ้ และ เล่นรถเลื่ อนที่
ลากโดยกวางเรนเดี ย ร์ อย่า งสนุ ก สนาน
จากนั้นนาท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ที่พกั :

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่ งทุกห้ องที่พัก เป็ นกระจกทั้งหลัง ทาให้ท่านรู ้สึกเสมือน
นอนอยู่ท่ า มกลางธรรมชาติ
จริ ง ๆ หากโชคดี ท่ า นจะได้
เห็นความสวยงามของลาแสง
ออโรร่ า Aurora ซึ่ งเป็ น
ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ที่
เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวใน
บริ เวณขั้วโลกเท่ านั้น มีเวลา
ใ ห้ ท่ า น เ ดิ น เ ล่ น แ ล ะ ท า
กิจกรรมภายในโรงแรม อาทิ
เช่ น เซาว์น่านา้ แข็ง บาร์ นา้ แข็ง หรื อเล่นกระดานลื่น Snow sledge
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / นาเข้าโรงแรมที่พกั

ที่พกั : Snowman World Glass Resort หรื อ Arctic Snow Glass Igloo หรื อ
Santa’s Glass Igloo หรื อ Arctic Tree Glass House หรื อ Arctic Fox Glass
Igloos (5) (ชมท้ องฟ้าแสนสวย) / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง
*** ห้ องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจานวนจากัด และต้ องจองพร้ อมชาระเงินล่ วงหน้ ากว่ า
หกเดือนซึ่งทางบริษัทฯ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่ นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้ จัดและสารองห้ องพัก
Glass Igloo ให้ ลูกค้ ามาตลอดทุกปี ทุกท่ านประทับใจกับการเข้ าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้ องพักมี
ระบบปรับอากาศ ให้ ความอบอุ่นอย่ างเพียงพอ โดยเฉลีย่ อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่ านจะประทับใจ
ไปกับ ความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติอย่ างแท้ จ ริ ง ท่ านสามารถใช้ บริ การเซาว์ น่าน้าแข็ง (Snow
Sauna) เก็บภาพบาร์ นา้ แข็ง โรงแรมนา้ แข็ง และกิจกรรมต่ างๆ ของทางโรงแรมได้ อย่างเต็มที่

วันที่7

โรวาเนียมิ – ขับรถสโนว์ โมบิล – ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี้ - ดูแสงออโรร่ า(ล่าแสงเหนือ)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่ งความสุ ขกลางหิมะ ให้ คณะเปลี่ยนชุ ดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย ชุ ดเทอร์ มอล รองเท้ าบู๊ต ผ้ าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคาแนะนาการ
ขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุ ดอาร์ กติกสโนว์ ซาฟารี Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์
ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์ โมบิล” Snow Mobile หรื อเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิ มะ ลัด
เลาะป่ าน้ าแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิ มะกว้างไกลสุ ดสายตา
*** ขับสโนโมบิล คันละสองท่าน หากต้ องการขับคนเดียวจ่ ายเพิม่ ท่านล่ะ 8,000 บาท ***
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้ าลุยหิมะเตรียมไว้ บริการทุกท่ าน ***
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

รหัสทัวร์ : THW6-AY-EU-19-27MAR19
บ่ าย

ค่า

นาท่านเดินทางเข้ าชม “ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี”้ ชม
ความน่ ารั กของสุ นัขพันธุ์ ไซบีเรี ยน ฮั สกี้ ที่
แสนเชื่ อง และเป็ นกันเองของชาวแลปป์ ที่
มักเลี้ ยงไว้ใช้ในเขตหนาว ให้ ท่านได้ สัมผัส
ประสบการณ์อนั แปลกใหม่ กบั การทดลองซิ่ง
รถเลื่อนเทียมสุ นัขฮัสกี้ ที่มีไว้ บริ การภายใน
ฟาร์ ม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมทีพ่ กั

ที่พกั :

Scandic Hotel Rovaniemi / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง
***พิเศษสุ ด…นาท่ านออกตามล่ าแสงเหนื อ (Aurora Hunting) 3 ชั่ วโมง โดยรถโค้ ช และคนขับ
ท้ องถิ่นที่มีความเชี่ ยวชาญ และจาพาคณะไปยังจุ ดที่มีความเป็ นไปได้ ในการเกิดแสงเหนื อมากที่สุด
(การเกิดแสงเหนือเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติซ่ ึ งไม่สามารถการันตีการเกิดได้)

วันที่8

โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน

เช้ า

18.10
19.30
23.55

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่ งชาวฟิ นแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึง
ลุ ง ซานตาคลอสผูใ้ จดี ให้ท่ า นได้ถ่ า ยรู ป คู่ ก ับ ลุ ง
ซานต้ า และท่ า นจะได้ มี โ อกาสส่ ง โปสการ์ ด ให้
เพื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ ปรษณี ยข์ องซานต้า พร้อม
ถ่ายรู ปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้ อมสนุ กกับ
กิจกรรมมากมายในหมู่บา้ นที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่
น่ า รั ก พร้ อ มรั บ ประกาศนี ยบั ต รที่ระลึกในการเข้ า
เยีย่ มบ้ านซานต้ า ผู้น่ารัก ณ เส้ นอาร์ ติกเซอร์ เคิล
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรื อเก็บภาความน่ารักของหมูบา้ นซานต้า ที่สาคัณอย่า
ลืมส่ งโปสการ์ ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรื อถึงตัวคุณเองเป็ นที่ระลึก ได้เวลาสมควร นาท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ ากลับสู่ เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เทีย่ วบินที่ AY536
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ สุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เทีย่ วบินที่ AY143

วันที่9

สนามบินสุ วรรณภูมิ

15.35

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ

เทีย่ ง
บ่ าย

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่ าช้ าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนา
ทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

รหัสทัวร์ : THW6-AY-EU-19-27MAR19
อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

19-27 มี.ค.62

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
(มีเตียงเสริม)

139,900 139,900

135,900

29,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุ งเทพฯ (และไฟล์ภายในประเทศ)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์
หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณา
หรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ชึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อ
ประกันเพิ่ม
ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในยุโรป

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริ การ)
***สายการบิ นฟิ นน์แอร์ จากัดกระเป๋ าที่ ใช้โหลดใต้ท้องเครื่ องได้เพียง 1 ชิ้ นเท่ านั้น น้ าหนักไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม (สู งไม่เกิ น 158
เซนติเมตร) และกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 1 ชิ้น น้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) ****

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน










กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายัง
บริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงินให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้สู ารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริ ษทั นจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวย
ความสะดวก เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผู ้
กาหนด ท่ านที่ มีความประสงค์จะยื่นวีซ่ าท่ องเที่ ย วทวีปยุโ รป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่
สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกใน
การยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการยื่ นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตาม
จริ งเท่านั้น
ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัท ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ทาง
บริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
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*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

