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กาหนดการเดินทาง

10-17 เม.ย.62
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) – เฮลซิงกิ – นันทาลี

06.00

ค่า

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 เทีย่ วบินที่ AY142
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่
เมืองนันทาลี (Naantali) (182 กม.) เมืองเก่ าที่
สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1443 โดยกษัตริ ยส์ วีเดน ตัว
เมืองสร้างอยู่ริมชายฝั่ งทะเลบอลติก บ้านเรื อน
ที่ ส ร้ า งด้ ว ยไม้ ย ั ง คงอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ไ ด้ อ ย่ า งดี
ปั จ จุ บ ัน ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ดัด แปลงเป็ นร้ า นกาแฟ
ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก เข้าสู่ ที่พกั
Naantali Spa Resort Hotel ท่านสามารถทดลอง
ใช้บริ การสโม๊ค เซาว์น่า ตามอัธยาศัย (รวมอยู่
ในค่ าทัวร์ แล้ ว ท่ านใดต้ องการใช้ บริ การกรุ ณา
เตรียมชุ ดว่ ายนา้ ติดตัวไปด้ วย)
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่2

NAANTALI SPA RESORT HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
นันทาลี – ตุรกุ – ทามเปเร

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า เก็บภาพโบสถ์ที่เก่าแก่ประจาเมือง, หมู่บา้ นชาวประมง
ให้ทุกท่านได้ชิม วัฟเฟิ ล รสเลิ ศ (Waffle) ใน
ร้าน Café Amandis เป็ นร้านกาแฟเก่าแก่ ประจา
เมือง เดินทางสู่ เมือง “ตูรกุ” (15 กม.) เมืองเก่าแก่
อี ก เมื อ งหนึ่ งของฟิ นแลนด์ ตั้ง อยู่ป ากแม่ น้ า
“เอารา” ทางตอนใต้ข องประเทศ ก่ อ ตั้ง ใน
คริ สต์ ศ ตวรรษที่ 13 อดี ต เมื อ งหลวงของ
ฟิ นแลนด์ในช่ วงราชรัฐฟิ นแลนด์ ระหว่าง ค.ศ.
1809 ถึง 1812 ชมปราสาทตุรกุ (Turku Castle)
หนึ่งในโบราณสถานยุคกลางที่ อดีตเป็ นที่พานัก
ของผู ้ค รองเมื อ ง จากนั้ นชมวิ ห ารแห่ ง ตุ ร กุ

08.55
15.15
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ค่า

(Turku Cathedral) ซึ่ งเป็ นวิหารเก่าแก่ ที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งในฟิ นแลนด์ สร้างช่วงปี ค.ศ.1300
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองทามเปเร “Tampere” (163 กม.) เป็ นเมืองในประเทศฟิ นแลนด์ ตั้งอยูท่ างตอน
ใต้ข องประเทศ ในจัง หวัด ฟิ นแลนด์ ต ะวัน ตก
นับว่ามีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ และ
เป็ นเมืองไกลทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนอร์ ดิก ชม
โบสถ์ ท ามเปเร โบสถ์ หิ น แกรนิ ต สี เทแห่ ง นี้ มี
หลังคาสี แดงนี้ สร้ างขึ้นเมื่อปี 1902 ถึง 1907 ใน
สไตล์โ รแมนติ ก และยัง ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลโกธิ ก ยุ ค
กลาง โดยเห็ น ได้จากลู ก ศรของหอคอยและเสา
หลัก ที่ ร องรั บ อุ โ มงค์ เบื้ อ งหลัง แท่ น บู ช าสู ง คื อ
ภาพเฟรสโก (The Resurrection ) (1870-1925) เข้า
สู่ ศูนย์กลางเมืองทามเปเร ชมศาลาว่าการเมืองที่สร้ างในสไตล์นีโอคลาสิ ค ตั้งอยู่ในย่านเซ็ นทรัลส
แควร์ ศาลากลางในปั จจุบนั ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1890
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่3

SCANDIC TAMPERE CITY HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
ทามเปเร – เฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ (176 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟิ นแลนด์ต้ งั อยู่
ทางใต้ของประเทศ ริ มชายฝั่ งอ่าวฟิ นแลนด์ นา
คณะชมรอบกรุ ง “เฮงลซิ งกิ ” ซึ่ งมีสถาปั ตยกรรม
แบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซี ย เจ้าของ
สมญานาม“ธิ ดาสาวแห่ งทะเล บอลติก” แล้วนา
ท่ า นเข้ า ชม “โบส ถ์ หิ นเท มเปอเลี ย วคิ โอ ”
Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะ
ในซอกหิ นแกรนิ ต ขนาดมหึ ม า หากท่ า นได้เห็ น
ภาพถ่ ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่ งนี้ จะมี รูปร่ าง
คล้ายจานบิน โบสถ์ซ่ ึ งออกแบบโดยสองพี่น้องตัว
โมและติ โม ในปี ค.ศ.1969 มี ก ารตกแต่ ง แบบ
ทันสมัยพร้อมระบบเสี ยงที่ดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์ นิกาย
ออร์ ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปั ตยกรรม
แบบรัสเซี ย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate
Square ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของอนุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซาน

เทีย่ ง
บ่ าย

เทีย่ ง
บ่ าย
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ค่า
21.15
22.30

เดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน นาท่านชม “อนุสาวรี ยซ์ ิ เบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผู ้
แต่งเพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั
ของอนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน นาท่านชม “ตลาดนัดริ มทะเล”
Market Square ตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึ กแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิ ด
อาหารผลไม้ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมส
วีดิช เรี ยงรายไปด้วยสิ นค้าดี ไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคน
เดิน หรื อห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร // หลังอาหาร เดินทางสู่ สนามบินเฮลซิ งกิ
ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิโดยเทีย่ วบินที่ AY537
เดินทางถึงสนามบินโรวาเนียมิ // เดินทางเข้าที่พกั

พักที่:
วันที่4

SANTA HOTEL, ROVANIAMI หรื อระดับใกล้เคียง
นั่งเรื อตัดนา้ แข็ง SAMPO ICE BREAKER– ปราสาทนา้ แข็ง

เช้ า

ค่า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองเคมิ “เมืองเคมิ (Kemi)” ตั้งอยู่ริมทะเลบนอ่ าวบอทเนีย (Gulf of Bothnia)
ในประเทศฟิ นแลนด์ นาท่าน สัมผัสประสบการณ์อนั แปลกใหม่
กับการโดยสารไปบน “เรื อตัดน้ าแข็ง “แซมโป” The Arctic Ice
breaker เรื อตัดน้ าแข็งลาเดียวที่เปิ ดโอกาส ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม
เรื อจะวิง่ ไปบนน้ าแข็งที่ปกปิ ดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ าหนัก
กว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่ ง
เป็ นเรื อตัดน้ าแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟิ นแลนด์ เรื อลานี้
จะทาให้น้ าแข็งแตกเป็ นช่องทางเพื่อการเดินเรื อสิ นค้าในช่วงฤดู
หนาว เรื อจอดค้างบนน้ าแข็งกลางทะเล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรื อถ่ายรู ปบนทะเลน้ าแข็งบอลติคหรื อทดลองสวมชุ ดชู ชีพ
พิเศษที่ทาขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ าแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ า
กว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้ อมรับประกาศนี ยบัตรที่ระลึกการมา
เยือนเรื อตัดน้ าแข็ง แวะถ่ายภาพบริ เวณที่ต้ งั KEMI ICE PALACE
ซึ่ ง จะเปิ ดบริ ก ารเฉพาะช่ ว งฤดู หนาวเท่ า นั้น / จากนั้น กลับ เข้า สู่
เมืองเคมิ นาท่านเข้าชม ปราสาทหิมะ (Snow Castle) ที่สร้างขึ้นมา
ด้วยวิธีการเจาะและสกัดน้ าแข็งออกอย่างประณี ตและสวยงามเป็ น
อย่างมาก โดยกิ นพื้ นที่ กว่าสองหมื่ นตารางเมตร และว่ากันว่าที่ นี่คื องานประติ มากรรมน้ าแข็งที่ มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :

SCANDIC HOTEL, KEMI หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่5
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่:
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เคมิ – โรวาเนี ยมิ – ฟาร์ ม กวางเรนเดียร์ – นั่งเลื่ อนกวางเรนเดียร์ -หมู่ บ้าน
ซานตาคลอส – ล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting)
บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องโรวาเนี ยมิ (Rovaniemi) โรวาเนี ยมิ (Rovaniemi) เมืองเล็กๆ ใน
ดิ น แดนแลปแลนด์ บริ เวณเส้ น อาร์ ก ติ ก
เซอร์ เคิล (Arctic Circle) เส้นละติจูดที่ใช้
แบ่งเขตขั้วโลกเหนื อกับเขตภู มิอากาศแบบ
อบอุ่น และเป็ นเขตแดนที่ สามารถมองเห็ น
ปรากฏการณ์ พระอาทิ ตย์เที่ยงคื นได้ในช่ วง
ฤดูร้อน เยี่ยมชม “ฟาร์ มกลางเรนเดียร์ ” จิบ
ชาเบอร์ รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่ อของดิ นแดนแถบนี้
โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มกั เลี้ ยง
ไว้ใ ช้ง านในเขตหนาว ชมความน่ า รั กของ
กวางแสนรู้ และเล่ นรถเลื่ อนที่ลากโดยกวาง
เรนเดียร์ อย่ างสนุกสนาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa
Claus Village ซึ่ งชาวฟิ นแลนด์ได้สร้ าง
ขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้ จดี ให้
ท่านได้ถ่ายรู ปคู่กบั ลุ งซานต้า และท่านจะ
ได้มี โอกาสส่ ง โปสการ์ ดให้เพื่ อนๆ ของ
ท่ า นจากตู ้ไ ปรษณี ย ์ข องซานต้า พร้ อ ม
ถ่ายรู ปกับพาหนะของซานตาคลอส พร้อม
สนุ กกับกิ จกรรมมากมายในหมู่บา้ นที่เต็ม
ไปด้ ว ยจุ ด ถ่ า ยภาพที่ น่ า รั ก พร้ อ มรั บ
ประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยีย่ มบ้านซานต้า ผูน้ ่ารัก
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษสุ ด*** นาท่ านออกตามล่ าแสงเหนื อ (Aurora borealis หรื อ
Northern lights) โดยรถโค้ ช และพนักงานขับถภท้ องถิ่นที่มีความเชี่ ยวชาญ และจาพาคณะไปยังจุด
ที่มีความเป็ นไปได้ ในการเกิดแสงเหนื อมากที่สุด ปรากฏการณ์ แสงออโรร่ า สามารถสั งเกตเห็นได้ ใน
ประเทศทีอ่ ยู่แถบขั้วโลกเหนื อและขั้วโลกใต้ ในเขตที่มีการปรากฏของออโรรา สามารถสั งเกตออโรรา
ได้ ทุกคืนทีฟ่ ้ าโล่ งในฤดูหนาว *** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
ไม่ สามารถกาหนดหรื อทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสทีจ่ ะได้ เห็นขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ

SANTA HOTEL, ROVANIAMI

วันที่6
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-AY-EU-10-17APR19
ขับรถสโนว์ โมบิล – ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี้ – เลวี - พัก Glass Igloo 100%

ค่า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
สัมผัสกับประสบการณ์ ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์
โมบิ ล ” Arctic Snow Safari สั ม ผัส กับ
ประสบการณ์ใหม่ดว้ ยการขับ “สโนว์โมบิล” หรื อ
เจ้า ตี น ตะขาบติ ด สกี ไปตามแนวป่ าและบนทุ่ ง
หิ มะโลดแล่นไปตามทุ่งหิ มะลัดเลาะป่ าน้ าแข็ง ชม
ทัศนียภาพของหิ มะกว้างไกลสุ ดสายตา บริ ษทั ได้
จั ด ชุ ด กั น หนาวแบบพิ เ ศษให้ ก ั บ ทุ ก ท่ า นซึ่ ง
ประกอบด้วย ชุดเทอร์ มอล รองเท้าบู๊ต ถุงมือ และ
หมวกกัน น็ อ ก จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางเข้า ชม
“ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี”้ ชมความน่ารักของสุ นขั พันธุ์ไซบีเรี ยน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่ อง และเป็ นกันเองของชาว
แลปป์ ที่ มกั เลี้ ย งไว้ใ ช้ใ นเขตหนาว สั มผัสประสบการณ์ นั่งรถเลื่ อนเที ย มสุ นัข ฮัส กี้ ที่ มีไ ว้บ ริ ก าร
ภายในฟาร์ ม จากนั้นเดินทางกลับเข้าที่พกั อิสระให้ท่านเดิ นเล่น ย่านถนนช้อปปิ้ งของโรวาเนี ยมิ ซึ่ ง
เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ และห้างสรรพสิ นค้า รวมถึงร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมือง เลวี “Levi” (168 กม.)...นาท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ตั้งอยูท่ างตอนเหนือ
ของเส้นอาร์ กติกเซอร์ เคิล ซึ่ งจะมีโอกาสที่ดีในการมองเห็นแสงเหนือ ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่เกิ ดขึ้นเฉพาะช่ วงฤดู หนาวในบริ เวณขั้วโลกเท่านั้นซึ่ งทุกห้องที่พกั เป็ นกระจกทั้งหลัง ทาให้ท่าน
รู ้สึกเสมือนนอนอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติจริ งๆ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมทีพ่ กั

ที่พกั :

GOLDEN CROWN – LEVIN IGLUT 100%

เทีย่ ง
บ่ าย

*** ห้ องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจานวนจากัด และต้ องจองพร้ อมชาระเงินล่ วงหน้ ากว่ า หกเดือนซึ่ง
ทางบริษัทขอยืนยันวันมีห้องพักแน่ นอน 100% ทางบริ ษัทฯ ได้ จัดและสารองห้ องพัก Glass Igloo ให้ ลูกค้ ามา
ตลอดทุกปี ทุกท่ านประทับใจกับการเข้ าพักทีโ่ รงแรมนีท้ สี่ ุ ด ภายในห้ องพักมีระบบปรั บอากาศ ให้ ความอบอุ่นอย่ าง
เพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ ประมาณ 20 – 25 องศา มี ห้องน้า และห้ องอาบน้า ในตัว ท่ า นจะประทับ ใจไปกับ ความ
มหัศจรรย์ ของธรรมชาติอย่ างแท้ จริง ท่ านสามารถใช้ บริ การเซาว์ น่า และ กิจกรรมต่ างๆ ของทางโรงแรมได้ อย่ าง
เต็มที่

วันที่7

เลวี - ชมเมือง – เฮลซิงกิ - เดินทางกลับ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเลวี เมืองสกีรีสอร์ ทที่ใหญ่ที่สุดในฟิ นแลนด์ เมืองเลวียงั เคย
ได้รับโอกาสเป็ นเจ้าภาพจัดแข่งขันรายการ FIS Alpine Ski World ประเภท Slaloms ในปี 2012ภายใน
เมืองเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึ ก ร้านอาหาร รวมถึงลานเล่นสกี ระดับต่างๆ เชิ ญท่านเดินเล่น ชม
เมือง หรื อซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รหัสทัวร์ : THW6-AY-EU-10-17APR19
.........

สมควรแก่ เวลา เดินทางสู่ สนามบินคิทติลา “Kittilä”

*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ***
13.40
15.00
17.30

เหิรฟ้ ากลับสู่ เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เทีย่ วบินที่ AY574
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ / จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมือง
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ สุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เทีย่ วบินที่ AY141

วันที่8

กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)

07.15

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่ าช้ าของสายการบิน
และสถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ า
ทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

10-17 เม.ย.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

134,900

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 หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการ
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็
ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ชึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม
ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในยุโรป

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
***สายการบินฟิ นน์ แอร์ จากัดกระเป๋าที่ใช้ โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ เพียง 1 ชิ้นเท่ านั้น น้าหนักไม่ เกิน 23 กิโลกรัม (สู งไม่ เกิน 158 เซนติเมตร) และ
กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง 1 ชิ้น นา้ หนักไม่ เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่ เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) ****

รหัสทัวร์ : THW6-AY-EU-10-17APR19
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่า
ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย
่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะ
ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน
120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อ พาหนะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ ใ ช้ ใ นการเดิน ทางมาสนามบิ น ทางบริ ษั ท จะไม่ รั บ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่า ยในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ า ใช้ จ่า ยที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป 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 %

รหัสทัวร์ : THW6-AY-EU-10-17APR19
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 นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
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 ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั
ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

