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สนามบินสุวรรณภูมิ
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สนามบินเฮลซิงกิ - เมืองเฮลซิงกิ - สนามบินทาลลินน - เมือง
กรุงทาลลินน / เมืองทาลลินท / เมืองเกาของทาลลินน - โบสถ
เซนตแมรี - พระราชวังแคทดริออก

พักที่ Radisson Blu
Olumpia Hotel พัก
ระดับใกลเคียง

3

เมืองเฮลซิงกิ

พักที่ Naantali Spa
Resort Hotel ที่พัก
ระดับใกลเคียง
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เมืองเฮลซิงกิ - โบสถเทมโปลิโอคิโอ - โบสถอุสเพนสกี้ / วิหา
รอุสเพนสกี - จัตุรัสซีเนท - อนุสาวรียซิเบลิอุซ / เซเบลิอุส ตลาดนัดริมทะเล

พักที่ Radisson Blu
Royal Hotel Helsinki
ที่พักระดับใกลเคียง

5

โรวาเนี ยมิ - สนามบินโรวาเนี ยมี - ฟารมกวางเรนเดียร - รถ
เลื่อนเรนเดียร

พักที่ OriginalSokos
Hotel Vaakuna ที่พัก
ระดับใกลเคียง

เมืองเคมิ / เมืองเคมี่

พักที่ Cumulus Kemi
Hotel ที่พักระดับใกล
เคียง

7

โรวาเนี ยมิ - การขับขี่รถ SNOWMOBILE / ขี่สโนวโมบิลไปตาม
ทุงหิมะ - ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ - Kakslauttanen Arctic Resort

พักที่ Arctic Snow
Glass Igloo Hotel /
Glass Igloo
Kakslauttanen Hotel
หรือเทียบเทา

8
9

หมูบานซานตา - สนามบินโรวาเนี ยมี - สนามบินเฮลซิงกิ
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สนามบินสุวรรณภูมิ

27 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61

146,900 บาท

146,900 บาท

142,900 บาท

29,900 บาท

20 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61

142,000 บาท

142,000 บาท

135,900 บาท

29,900 บาท

18 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61

142,000 บาท

142,000 บาท

135,900 บาท

29,900 บาท

17 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61

142,000 บาท

142,000 บาท

135,900 บาท

29,900 บาท

8 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61

142,000 บาท

142,000 บาท

135,900 บาท

29,900 บาท

21.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชัน
้ 4เคาทเตอร G สายการบินฟิ นแอร เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง
23.55 น. เหินฟ าสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร Finnair เทีย
่ วบินที่ AY144

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ น
สนามบินนานาชาติท่ค
ี นคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.05 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด / นําทานตอเครื่องสูกรุงทาลลิน ประเทศเอสโต
เนี ย
17.30 น. เหินฟ าสูกรุงทาลลิน โดยสายการบินฟิ นแอร Finnair เทีย
่ วบินที่ AY1011
08.00 น. เดินทางถึงกรุงทาลลิน ประเทศลัทเวีย หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเที่ยวชมกรุงทาลลินน เมืองหลวงแสนสวยของประเทศลัตเวีย นําทานแวะชม โบสถเซนตแมรี่
(Saint Mary Church) หรือในอีกชื่อหนึ่ ง คือ Dome Church เป็ นโบสถเกาแกท่ส
ี ุดของเมืองสรางขึน
้ โดยชาว
เดนมารก เป็ นโบสถสไตลโกธิค ภายใตพ้ น
ื หนาประตูโบสถบรรจุโลงศพของ ORRO JO HANN THUVE ซึ่งเมื่อ
สมัยยังมีชีวิตอยู เป็ นคนเจาชูและทําใหผูหญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลังเมื่อสํานึ กผิดได จึงบอกใหคนนําศพ
ของตัวเองมาฝั งไวตรงทางเขาโบสถ เพื่อเป็ นการลงโทษตัวเอง ซึ่งวากันวา ถาใครไดเหยียบ ณ ตรงจุดที่ไดมี
การบรรจุโลงศพไว ใหทําการอธิษฐานของพร แลวจะประสบความสําเร็จในพรที่ขอไว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชวงบาย
นําทานเขาชม พระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) เป็ นพระราชวังสไตลบารอค สรางขึน
้ ตามพ
ระประสงคของพระเจาปี เตอรมหาราชที่ 1 แหงรัสเซีย เพื่อเป็ นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดย
พระราชวังแหงนี้ ไดรับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิ กชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แตในปั จจุบันได
กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑแสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ
นอกจากนี้ ทานจะไดชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเกาแหงนี้ ดวย
จากนั้นนําทานเดินทางสูถนนคนเดิน Walking street อิสระใหทานชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
ชวงคํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Radisson Blu Olumpia Hotel พักระดับใกลเคียง

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ ตั้งอยูท่เี มืองเฮลซิงกิ

เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ส
ี ุดของประเทศฟิ นแลนด ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ ริมชายฝั่ งอาวฟิ นแลนด ตัวเมืองมีประชากรประมาณ 600,000 คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็ นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

สนามบินเมืองทาลลินน เป็ นเมืองหลวงและเมืองทาหลักของประเทศเอสโท
เนี ยตั้งอยูบนชายฝั่ งทะเลบอลติกทางดานเหนื อของประเทศ อยูไมหางจากกรุง
เฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนดเพียงแค 80 กิโลเมตรเอง ดังนั้นมักจะมีนักทอง
เที่ยวสวนใหญเดินทางมาเที่ยวกรุงเฮลซิงกิแลวก็มักจะขามมาเยี่ยมเยียนกรุง
ทาลลินนกัน

ซึ่งมีประวัติศาสตรอันยาวนานมากกวา 3,000 ปี เคยถูกยึดครองโดยเดนมารก
สวีเดน และรัสเซีย ภายหลังไดอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1991
ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเป็ นมรดกโลก นําทานเที่ยวชมเขตโอลด
ทาวนของเมืองทาลลินนท่โี อบลอมดวยกําแพงเมืองและป อมปราการในยุค
กลาง ใหบรรยากาศเหมือนอยูในยุคอัศวิน

โบสถเซนตแมรี หรือที่รูจักกันในนาม Dome Church โบสถท่เี กาแกท่ส
ี ุดในเอ
สโตเนี ย เดินลงเนิ นมาก็จะเจอ เมืองเกา ที่ไดรับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
“เมืองหลวงแหงวัฒนธรรมของยุโรป” เมื่อปี ค.ศ. 2014 เดินเลนในจัตุรัสกลาง
เมือง ที่มีซอกซอยเล็ก ๆ ซึ่งเต็มไปดวยรานคา และภัตตาคารหลากหลาย
สัญชาติท่อ
ี ยูในตัวอาคารหลากหลายสไตล ทั้งอารตนูโว และโกธิก เป็ นโบสถ
เกาแกท่ส
ี ุดของเมืองสรางขึน
้ โดยชาวเดนมารก เป็ นโบสถสไตลโกธิค ภายใต
พื้นหนาประตูโบสถบรรจุโลงศพของ ORRO JOHANN THUVE ซึ่งเมื่อสมัยยัง
มีชีวิตอยู เป็ นคนเจาชูและทําใหผูหญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลังเมื่อสํานึ ก
ผิดได จึงบอกใหคนนําศพของตัวเองมาฝั งไวตรงทางเขาโบสถ เพื่อเป็ นการ
ลงโทษตัวเอง ซึ่งวากันวา ถาใครไดเหยียบ ณ ตรงจุดที่ไดมีการบรรจุโลงศพไว
ใหทําการอธิษฐานของพร แลวจะประสบความสําเร็จในพรที่ขอไว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พระราชวังแคทดริออก (Kadriorg Palace) เป็ นพระราชวังสไตลบารอค สราง
ขึน
้ ตามพระประสงคของพระเจาปี เตอรมหาราชที่ 1 แหงรัสเซีย เพื่อเป็ นที่
ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแหงนี้ ไดรับการออกแบบโดย
Niccolo Michetti สถาปนิ กชาวอิตาเลี่ยนในปี ค.ศ. 1720 แตในปั จจุบันไดกลาย
มาเป็ นพิพิธภัณฑแสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ ทานจะไดชม
ความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเกาแหงนี้ ดวย
บริการอาหารมื้อคํ่ า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Radisson Blu Olumpia Hotel พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ
่ ัก
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูทาเรือเฟอรรี่ ขามสูกรุงเฮลซิงกิ ใชเวลา 2 ชัว
่ โมง
10.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิโดยเรือเฟอรร่ี ขามทะเลบอลติก ใหทุกทานไดชมวิวที่สวยงาม
12.30 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชวงบาย
จากนั้นนําทานเดินทางสเู มืองนันทาลี (Naantali) เมืองเกาที่สรางขึน
้ ในปี ค.ศ.1443 โดยกษัตริยสวีเดน ตัว
เมืองสรางอยูริมชายฝั่ งทะเลบอลติก บานเรือนที่สรางดวยไมยังคงอนุรักษไวไดอยางดี ปั จจุบันสวนใหญได
ดัดแปลงเป็ นรานกาแฟ รานอาหาร และรานขายของที่ระลึก
นําทานเดินเลนชมเมืองเกา เก็บภาพโบสถท่เี กาแกประจําเมือง หรือทานอาจลองชิม วัฟเฟิ ล รสเลิศ
(Waffle) ในรานCafé Amandis เป็ นรานกาแฟเกาแกประจําเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูบริเวณหมูเกาะเล็กๆ
ของประเทศฟิ นแลนด ที่เรียกรวมๆ วา Archipelago
นําทานเขาสูเกาะไอริสมา (Airismaa) ชมหมูบานชาวประมงเกา (Herrankukkaro) ที่แปลวา Mama’s
Pocket ปั จจุบันไดดัดแปลงมาเป็ นที่พัก และที่ทํากิจกรรมกลางแจงสําหรับนักทองเที่ยว ทานสามารถทดลองใช
บริการสโมค เซาวนา ที่ใหญท่ส
ี ุดในฟิ นแลนด (รวมอยูในคาทัวรแลว ทานใดตองการใชบริการกรุณาเตรียมชุด
วายนํ้าติดตัวไปดวย)
ชวงคํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Naantali Spa Resort Hotel ทีพ
่ ักระดับใกลเคียง
*** โรงแรมรีสอรท & สปา ที่ดีท่ส
ี ุดแหงหนึ่ งของฟิ นแลนด ***
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ส
ี ุดของประเทศฟิ นแลนด ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ ริมชายฝั่ งอาวฟิ นแลนด ตัวเมืองมีประชากรประมาณ 600,000 คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็ นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารมื้อคํ่ า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Naantali Spa Resort Hotel ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ
่ ัก
ชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟิ นแลนด ซึ่งเป็ นเมืองศูนยกลางขนบธรรมเนี ยม นําคณะชมรอบกรุง
“เฮงลซิงกิ” ซึ่งมีสถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวางสวีดิชและรัสเซีย เจาของสมญานาม“ธิดาสาวแหงทะเล
บอลติก”
แลวนําทานเขาชม “โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สรางขึน
้ โดย การขุดเจาะใน
ซอกหินแกรนิ ตขนาดมหึมา หากทานไดเห็นภาพถายทางอากาศ โบสถหินแหงนี้ จะมีรูปรางคลายจานบิน โบสถ
ซึ่งออกแบบโดยสองพี่นอ
 งตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงที่ดี
ตอจากนัน
้ เยีย
่ มชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซท่งี ดงามดวยลักษณะ
สถาปั ตยกรรมแบบรัสเซีย
จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหา
วิหารใหญนิกายรูเธอรัน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชวงบาย
นําทานชม “อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นนผูแตงเพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล
นําทานชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีช่ อ
ื เสียงนอกจากจะเป็ นตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของ
ที่ระลึกแกนักทองเที่ยว แหลงขายปลานานาชนิ ด อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังเป็ นที่ต้งั สถานที่สําคัญ อาทิ
ทําเนี ยบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ
ชมยานถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองขางทางเต็มไปดวยอาคารสไตลฟินนิ ชผสมสวีดิช เรียงรายไป
ดวยสินคาดีไซนช่ อ
ื ดัง อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ในยานถนนคนเดิน หรือหางสรรพสินคาชื่อ
ดัง ที่เต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมราคาพิเศษ
ชวงคํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักที่ Radisson Blu Royal Hotel Helsinki ทีพ
่ ักระดับใกลเคียง
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ส
ี ุดของประเทศฟิ นแลนด ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ ริมชายฝั่ งอาวฟิ นแลนด ตัวเมืองมีประชากรประมาณ 600,000 คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็ นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

หรือ ที่รูจักกันในนาม "โบสถหิน" (Rock Church) หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ "โบสถ
แหงความรัก" ถูกสรางขึน
้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2511 และเสร็จวันที่ 14
กุมภาพันธของปี ถัดไป และมีความเชื่อวาหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิฐาน
เรื่องเกี่ยวกับความรักใน โบสถน้ี ก็จะสมหวังในสิ่งที่อธิฐานทุกประการ จึง
ทําใหมีผูคนจํานวนมากเดินทางมาจัดพิธีแตงงานที่น่ี กันเป็ นจํานวนมาก
เพราะวากันวาคูรักที่มาจัดพิธีแตงงานที่โบสถแหงนี้ จะครองรักกันยืนยาว จน
แกเฒา

เป็ นโบสถนิกายออรธอดอกซท่ใี หญท่ส
ี ุดในยุโรปตะวันตก ออกแบบโดย
Aleksei Gornostajev สรางตามสไตลโบสถเกาแกใกลกรุงมอสโก ประเทศ
รัสเซียในศตวรรษที่ 16 หลังคาทรงโดมทองและสรางดวยอิฐสีน้ ําตาลแดง
แสดงถึงความมีอิทธิพลของรัสเซียตอประวิติศาสตรฟินแลนดไดเป็ นอยางดี

จตุรัสกลางเมืองที่ใชจัดกิจกรรมใหญ ๆ และเป็ นศูนยกลางทางประวัติศาสตร
ของเฮลซิงกิ

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อนุสาวรียแหงนี้ ต้งั อยูใน Sibelius Park ถูกสรางขึน
้ เพื่อสดุดีใหแกนักประพันธ
เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟิ นแลนดนามวา Jean Sibelius (1865-1957)
ผูแตงเพลงฟิ นแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟิ นนใหลุกขึน
้ มาเรียกรองเอกราชจาก
รัสเซีย ลักษณะเป็ นอนุสาวรียท่แ
ี ปลกตามากๆ ถูกออกแบบโดย Eila Hiltunen
เป็ นการสรางโดยนําเอาแทงเหล็กจํานวน 600 แทง มาเชื่อมเขาดวยกันจน
ออกมาเป็ นรูปรางของออรแกนลม ตั้งอยูกลางแจงอยางโดดเดนเป็ นสงา

นอกจากจะเป็ นตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว
แหลงขายปลานานาชนิ ด อาหาร ผลไม และดอกไมแลว ยังเป็ นที่ต้งั สถานที่
สําคัญ อาทิ ทําเนี ยบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ

บริการอาหารมื้อคํ่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักที่ Radisson Blu Royal Hotel Helsinki ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ
่ ัก
นําทานออกเดินทางสูสนามบิน เดินทางสูเมืองโรวาเนี ยมิ ดินแดนแลป แลนด
10.00 น. ออกเดินทางสูเมืองโรวาเนี ยมิโดยเทีย
่ วบินที่ AY
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินโรวาเนี ยมิ จากนัน
้ นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคาร
ชวงบาย
จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองคัคสลัททาเนน ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ และทุงหิมะอันขาวโพลน
ประดุจนํ้าแข็งใส
นําทานแวะเยี่ยมชม “ฟารมกลางเรนเดียร” Reindeer Farm จิบชาเบอรร่อ
ี ุน ๆ ชาขึน
้ ชื่อของดินแดนแถบนี้
กอนชมฟารมกวางเรนเดียร สัตวขน
ึ้ ชื่อของฟิ นแลนด โดยเฉพาะชาวแลปป ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไวใชงานใน

เขตหนาว ชมความ น ารักของกวางแสนรูและ เลนรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียรอยางสนุกสนาน
จากนั้นนําทานกลับเขาตัวเมืองโรวาเนี ยมิ มีเวลาใหทานเลือกซื้อของทีร
่ ะลึก ตามอัธยาศัย
ชวงคํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! รวมฉลองปีใหม ณ เมืองโรวาเนี ยมิ
พักที่ OriginalSokos Hotel Vaakuna ทีพ
่ ักระดับใกลเคียง
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด (Finish Lapland) หรือบานของ
ซานตาคลอส ลุงซานตาแสนใจดี

สนามบินเมืองโรวาเนี ยมิ (Rovaniemi) ประเทศฟิ นแลนด (Finland) เป็ นเมือง
ที่สวยมากเมืองหนึ่ ง ชีวิตผูคนในเมือง ก็แสนจะราบเรียบ เงียบสงบ มีจุดเดน
ของเมืองคือ ซานตาคลอส เมืองนี้ ไดช่ อ
ื วา เป็ นเมืองของซานตาคลอสอยาง
เป็ นทางการ

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคาร

ฟารมกวางเรนเดียร (REINDEER FARM) หรือฟารมกวางคารีบู พรอมสัมผัส
ประสบการณน่ังรถเลื่อนลากโดยกวางเรนเดียร (REINDEER SLEDGE) ขาม
ผานเสนอารคติกเซอรเคิล (การนั่งรถเลื่อนขึน
้ กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ) ให
ทานไดสัมผัสกับความน ารักของกวางเรนเดียรซ่งึ เป็ นสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มี
ขนาดใหญ โดยตัวผูมีขนาดใหญขนาดโตเต็มที่มีน้ ําหนักกวา 300 กิโลกรัม
และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีน้ ําตาล แตเมื่อ
เขาสูฤดูหนาว ขนจะเปลี่ยนไปเป็ นสีออนขึน
้ หรือสีขาว ชาวแลปแลนดนิยม
เลี้ยงไวเพื่อใชงานลากรถเลื่อน

รถเลื่อนที่ใชกวางเรนเดียรในการเคลื่อนรถ ใหทานไดสัมผัสกับความน ารักขอ
งกวางเรนเดียรซ่งึ เป็ นสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีขนาดใหญ โดยตัวผูมีขนาดใหญ
ขนาดโตเต็มที่มีน้ ําหนักกวา 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร
ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีน้ ําตาล แตเมื่อเขาสูฤดูหนาว ขนจะเปลี่ยนไปเป็ น
สีออนขึน
้ หรือสีขาว ชาวแลปแลนดนิยมเลี้ยงไวเพื่อใชงานลากรถเลื่อน
บริการอาหารมื้อคํ่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! รวมฉลองปี ใหม ณ เมืองโรวาเนี ยมิ
พักที่ OriginalSokos Hotel Vaakuna ที่พักระดับใกลเคียง
เทีย
่ วบินจะระบุใกลวันเดินทาง

ชวงเชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ
่ ัก
นําทานเดินทางสูเมืองเคมิ เมืองแหงทาเรือในฤดูหนาว
นําทานเดินทางสูทาเรือ นําทาน สัมผัสประสบการณอัน แปลกใหมกับการโดยสารไปบน “เรือตัดนํ้าแข็ง
แซมโป” The Arctic Ice breaker เรือตัดนํ้าแข็งลําเดียวที่เปิ ดโอกาส ใหนักทองเที่ยวเขาชมเรือจะวิ่งไปบนนํ้า
แข็งที่ปกปิ ดผิวทะเลหนานับเมตรดวยนํ้าหนักกวา 3,500 ตัน ดวยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่ง
เป็ นเรือตัดนํ้าแข็งที่ใชในฤดูหนาวของประเทศฟิ นแลนด เรือลํานี้ จะทําใหน้ ําแข็งแตกเป็ นชองทางเพื่อการเดิน
เรือสินคาในชวงฤดูหนาว เรือจอดคางบนนํ้าแข็งกลางทะเล
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชวงบาย
เวลาใหทานไดลงมาเดินเลนหรือถายรูปบนทะเลนํ้าแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทําขึน
้ เพื่อใชใน
การลอยตัวใน ทะเลนํ้าแข็ง ที่มีอุณหภูมิตํ่ากวาศูนยองศา ไดอยางจุใจ พรอมรับประกาศนี ยบัตรที่ระลึกการมา
เยือนเรือตัดนํ้าแข็ง แวะถายภาพบริเวณที่ต้งั KEMI ICE PALACE ซึ่งจะเปิ ดบริการเฉพาะชวงฤดูหนาวเทานั้น/
นําเขาโรงแรมที่พัก
ชวงคํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Cumulus Kemi Hotel ทีพ
่ ักระดับใกลเคียง
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็ นเมืองทาที่มีความสําคัญ ตั้งอยูทางตอนเหนื อสุดของประเทศฟิ นแลนด เป็ น
เมืองที่นักทองเที่ยวสวนใหญมักจะเดินทางมาพักผอนที่เมืองนี้

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารมื้อคํ่ า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Cumulus Kemi Hotel ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ
่ ัก
ไดเวลาสมควร นําทานออกเดินทางสูเมืองโรวาเนี ยมิ ชมวิวทิวทัศนระหวางทาง
นําทานสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแหงความสุขกลางหิมะ ใหคณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบ
ดวย ชุดเทอรมอล รองเทาบูต ผาพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟั งคําแนะ
นําการขับขี่ดวยโปรแกรมที่พิเศษสุดอารกติกสโนวซาฟารี Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณใหม
ดวยการขับ “สโนวโมบิล” Snow Mobile หรือเจาตีนตะขาบติดสกี โลดแลนไปตามทุงหิมะ ลัดเลาะป านํ้าแข็ง
ผานชมทัศนี ยภาพของหิมะกวางไกลสุดสายตา
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาชม “ฟารมสุนัขฮัสกี้” ชมความน ารักของสุนัขพันธุไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็ น
กันเองของชาวแลปป ที่มักเลี้ยงไวใชในเขตหนาว ใหทานไดสัมผัสประสบการณอันแปลกใหมกับการทดลองซิ่ง
รถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไวบริการภายในฟารม

นําทานเขา พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกหองที่พัก เป็ นกระจกทั้งหลัง ทําใหทานรูสึกเสมือนนอนอยูทา
มก ลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ทานจะไดเห็นความสวยงามของลําแสง ออโรรา Aurora ซึ่งเป็ นปรากฏการณ
ธรรมชาติ ที่เกิดขึน
้ เฉพาะชวงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเทานั้น มีเวลาใหทานเดินเลน และทํากิจกรรมภายใน
โรงแรม อาทิเชน เซาวนา บารน้ ําแข็ง หรือเลนกระดานลื่น Snow sledge
ชวงคํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Arctic Snow Glass Igloo Hotel / Glass Igloo Kakslauttanen Hotel หรือเทียบเทา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด (Finish Lapland) หรือบานของ
ซานตาคลอส ลุงซานตาแสนใจดี

ความสนุกของการขี่ สโนวโมบิล คือความเร็ว ความคลองตัว อารมณเดียวการ
ขับเจ็ทสกี แตท่ด
ี ีกวาคือการขับเลนกันบนหิมะ ผานป านํ้าแข็ง และ ทุงกวาง
หรือจะขับขี่บนทะเลสาบที่เป็ นกลายเป็ นนํ้าแข็ง สโนวโมบิลจะมีท่จ
ี ับเหมือน
มอเตอรไซค แลวจะมีท่จ
ี ับโผลมาสําหรับใหนิ้วโป งเรากด เพื่อใชเวลาเรง
ความเร็ว ที่สําคัญตรงที่จับจะมี Heater ใหมืออุน ถือเป็ นประสบการณใหมท่น
ี า
ลองมากทีเดียว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทานจะไดชมความน ารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขที่มีความฉลาดและความแข็ง
แรงโดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป ไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ี เพื่อใชในการ
ลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือหิมะ

ตั้งอยูอยูใกล Urho Kekkonen อุทยานแหงชาติในฟิ นแลนด เอกลักษณพิเศษที่
ชวนดึงดูดสายตาที่สุด ที่ใครเห็นก็จะตองหลงใหล คือ เพดานกระจกที่สวยงาม
และยิ่งมีหิมะมาปกคลุมดวยแลว คือที่สุดของความสุดยอดเลยทีเดียว ซึ่งเลียน
แบบมาจาก igloo ของเอสกิโม ที่ทําจากหิมะ แตอันนี้ ทําจากกระจกนั่นเอง

บริการอาหารมื้อคํ่ า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Arctic Snow Glass Igloo Hotel / Glass Igloo Kakslauttanen Hotel หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ
่ ัก

นําทานชม “หมูบานซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟิ นแลนดไดสรางขึน
้ เพื่อระลึก ถึงลุง
ซานตาคลอสผูใจดี ใหทานไดถายรูปคูกับลุงซานตา และทานจะไดมีโอกาสสงโปสการดใหเพื่อนๆ ของทานจากตู
ไปรษณียของซานตา พรอมถายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พรอมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมูบานที่เต็ม
ไปดวยจุดถายภาพที่นารัก พรอมรับประกาศนี ยบัตรที่ระลึกในการเขาเยี่ยมบานซานตา ผูนารัก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชวงบาย - ชวงคํ่า
อิสระทุกทานชอปปิ้ งของที่ระลึกตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควร นําทานออกเดินทางสูสนามบิน
18.35 น. เหินฟ ากลับสเู ฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร Finn Air เทีย
่ วบินที่ AY368
19.35 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด / จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง
23.55 น. เหินฟ ากลับสก
ู รุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร Finn Air เทีย
่ วบินที่ AY089
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็ นหมูบานเล็กๆ ที่เหมือนกับเมืองในเทพนิ ยาย ซึ่งเป็ นสถานที่ในจินตนาการ
ของเด็กทั่วโลก สามารถเลนขี่สโนวโมบิล หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากหมุบาน
ได

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สนามบินเมืองโรวาเนี ยมิ (Rovaniemi) ประเทศฟิ นแลนด (Finland) เป็ นเมือง
ที่สวยมากเมืองหนึ่ ง ชีวิตผูคนในเมือง ก็แสนจะราบเรียบ เงียบสงบ มีจุดเดน
ของเมืองคือ ซานตาคลอส เมืองนี้ ไดช่ อ
ื วา เป็ นเมืองของซานตาคลอสอยาง
เป็ นทางการ

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ ตั้งอยูท่เี มืองเฮลซิงกิ

14.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ น
สนามบินนานาชาติท่ค
ี นคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

1. ทางบริษท
ั จะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองทีน
่ ัง่ ครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบ
รับจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริษท
ั จะตองใชเอกสารตางๆที่เป็ นกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตัว
๋ เครี่องบิน , หองพักที่
คอนเฟิ รมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาให
กับทางทานไดอยางถูกตอง
2. หากในชวงทีท
่ านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษท
ั ตองขอสงวนสิทธิใ์ นการยื่นวีซาเดี่ยว
ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษท
ั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
3. เอกสารตางๆทีใ่ ชในการยื่นวีซาทองเทีย
่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูกําหนดออกมา มิใชบริษท
ั ทัวร
เป็ นผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษท
ั ทัวรเป็ นแตเพียงตัวกลาง และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเป็ นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
4. บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได
5. บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิท
์ ่จ
ี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็ น สุดวิสัย จนไมอาจ
แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ส
ี ูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
6. เนื่ องจากรายการทัวรน้ี เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
7. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษท
ั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษท
ั ฯ ทางบริษท
ั ฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษท
ั ฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 70,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport มายังบริษท
ั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอ
 ยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง

1. คาตัว
๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2. คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต
ใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับ
งานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็ นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึ งถึงความ
เหมาะสมเป็ นหลัก
4. คาธรรมเนี ยมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนี ยมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
5. คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6. คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง 1 ทาน
7. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ชึน
้ อยูกับเงื่อนไขกรมธรรม) ในกรณีทานอายุ
เกิน 75 ปี ทานตองซื้อประกันเพิ่ม

1. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
3. คาผกผันของภาษีน้ ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4. คาพนักงานยกกระเป า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก (ทางบริษท
ั ฯไมไดจัดใหแกทานเนื่ องจากป องกันการ
สูญหายจากมิจฉาชีพทีแ
่ ฝงตัวเขามาในโรงแรมทีพ
่ ัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน)
5. คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร
6. คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ ชในการยื่นขอวีซา VISA (ตองมาโชวตัวทีส
่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้ วมือทุกทาน)
1. หนังสือเดินทางทีเ่ หลืออายุใชงานไมต่ า
ํ กวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา
2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ ว จํานวน 3 รูป ขึน
้ อยูกับประเทศที่
จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ อ
ื ผูเดินทาง อายุยอน
หลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ใน
การออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ อ
ื แตละสถานทูต
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน
้ สวนบัญชีอ่ น
ื ๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม
่ เติมได ทัง
้ นี้ เพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ อ
ื แตละสถานทูตพรอม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน
กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ น
ื วีซา (ใชเวลาดําเนิ น
การขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
5. กรณี เด็กอายุต่ า
ํ กวา 20 ปีบริบูรณ / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรือบิดามารดาไมได
เดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
6. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด
9. สําเนาใบเปลีย
่ นชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษท
ั ฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษท
ั ฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษท
ั ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
12. กรณี ทท
ี่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถาน
ทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็ นสถิติในนามของบริษท
ั ฯ
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีม
่ ีเอกสารพรอมและมีความประสงคทจ
ี่ ะเดินทางไปทอง
เทีย
่ วยังประเทศตามทีร
่ ะบุเทานัน
้ การปฏิเสธวีซาอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน
้ จริงและ
จะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็ นหลัก

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย
่ นแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ า , อากาศ,การลาชา
อันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดย เวิลด คอนเน็คชั่นส ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิน
ใจ จะคํานึ งถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็ นสําคัญ
ตองการเดินทางโดยชัน
้ ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม
่ เติมจากเจาหนาทีบ
่ ริษท
ั
กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา
***สายการบินฟิ นนแอร จํากัดกระเป าทีใ่ ชโหลดใตทองเครื่องไดเพียง 1 ชิ้นเทานัน
้ นํ้าหนักไมเกิน 20
กิโลกรัม
(สูงไมเกิน 1เซนติเมตร) และกระเป าถือขึน
้ เครื่อง 1 ชิ้น นํ้าหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไมเกิน 45 x 25 เซนติเมตร)

กรณี วีซาทีท
่ านยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดขึ้นดังตอไปนี้
- คาธรรมเนี ยมการยื่นวีซาและคาดําเนิ นการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนี ยมใดๆทัง
้ สิ้นแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา
- คามัดจําตัว
๋ เครื่องบิน หรือตัว
๋ เครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตัว
๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา
หากทานไมผานการพิจารณา ตัว
๋ เครื่องบินถาออกตัว
๋ มาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนี ยมที่ทาน
ตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว
๋ ทาน
จะเสียแตคามัดจําตัว
๋ ตามจริงเทานั้น
- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100%
ในทันที ทางบริษท
ั จะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดคาใชจาย
ทัง
้ หมด 100%
ทางบริษท
ั เริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ
และจะสํารองตัว
๋ เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่ งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษท
ั จะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนนี้ เพราะเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษท
ั ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป
FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายทัง
้ หมด ยกเวนกรุปทีเ่ ดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลทีต
่ องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปทีม
่ ีการการันตีคามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึน
้ ไป - เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึน
้ ไป - เก็บคาใชจาย 80 % ของราคาทัวร
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %

