


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฮลซิงกิ	-	เมืองปอโวร	-	โบสถเมือง
ปอรโว

พักที่	HOLIDAY
INN	HELSINKI
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

2
เรือสําราญ	TALLINKSILJALINE	-	เมืองกรุงทาลลินน	/	เมือง
ทาลลินท	/	เมืองเกาของทาลลินน	-	ยานทูมเปีย	(Toompea	)	-
ปราสาททูมเปีย	-	โบสถอเล็กซานเดอร	เนฟสกี้	-	โบสถเซนตแมรี	-
Tall	Herman	Tower	ปอมปราการเมืองเกาในยุคกลาง	-	ประตูเมือง
Viru	Gate	-	เมืองเฮลซิงกิ

พักที่	HOLIDAY
INN	HELSINKI
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 เมืองเฮลซิงกิ	-	ตลาดนัดริมทะเล	-	จัตุรัสซีเนท	-	สนามบินเฮลซิงกิ	-
เมืองเคมิ	/	เมืองเคมี่

พักที่	HOTEL
MERIHOVI	หรือ
เทียบเทา

4 SAMPO	Icebreaker	/	ทาเรือของ	SAMPO	ICEBREAKER	เรือตัด
นาแข็งหรือไอซเบรคเกอร	-	ICE	SWIMMING

พักที่	HOTEL
MERIHOVI	หรือ
เทียบเทา

5 การขับขี่รถ	SNOWMOBILE	/	ขี่สโนวโมบิลไปตามทุงหิมะ	-
KOTAVILLAGE	-	ฟารมกวางเรนเดียร	-	รถเลื่อนเรนเดียร	-	โรวา
เนียมิ	-	หมูบานซานตา

พักที่	SCANDIC
ROVANIEMI	หรือ
เทียบเทา

6 GLASS	IGLOO	-	Kakslauttanen	Arctic	Resort	-	สุนัขลากเลื่อน
พักที่	HOTEL
KAKSLAUTTANEN
GLASS	IGLOOS
หรือเทียบเทา

7 สนามบินอีวาโล	-	เมืองเฮลซิงกิ	-	สนามบินเฮลซิงกิ

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

2	ธ.ค.	60	-	9	ธ.ค.	60 ฿128,000 ฿125,500 ฿111,500 ฿24,500



ชวงเชา
06.00	น.	พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตู	8	เคานเตอร	S15-19	สายการบินฟินแอร	เจาหนาที่

คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน	จากน้ันเชิญรอ	ณ	หองพักผูโดยสารขาออก
09.05	น.	ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ	โดยสายการบินฟินแอร	เที่ยวบินที่	AY142

ชวงบาย
14.55	น.	ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ	หลังผานพิธีผานคนเขาเมืองและสัมภาระแลว	รถโคชรอรับคณะเพื่อเดิน

ทางสูเมืองปอรโว
	นําคณะเดินทางสูเมืองปอรโว	(Porvoo)	เมืองเล็กที่เต็มไปดวยความสุข	ความงามลํ้าคาของบรรยากาศ

เมืองเกา	ไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีสมกับเป็นแหลงทองเที่ยวขึน้ชื่อของฟินแลนด	ทัศนียภาพของป าไม
เขียวขจีที่ชาวฟินนภาคภูมิใจเป็นอยางยิ่ง	ในการรักษาพื้นที่ป าและอนุรักษพื้นที่สีเขียวเป็นอันดับตนๆ	ของโลก
เมืองปอรโว	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1346	ใหเป็นศูนยกลางทางการคา	เมื่อศตวรรษที่	13	ขณะน้ันพื้นที่บริเวณน้ียัง
อยูในปกครองของสวีเดน
เขาสูเขตเมืองเกา	The	Old	Town	ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบาน	บานไมหลากสีสวยงามที่ปลูก

เรียงรายริมแมน้ําเป็นเสนหอีกอยางหน่ึงที่นาหลงใหลของเมือง	บรรยากาศมองดูคลายบานตุกตา	ชาวฟินนมัก
จะแวะเยี่ยมชมบานของ	เจ.	แอล.	รูเนอเบิรก	(J.L.	Runeberg)	ศิลปินคนสําคัญผูแตงเพลงชาติฟินแลนด
แวะชมโบสถใหญในเมือง	(Porvoon	tuomiokirkko)	เป็นลูเทอรันที่เกาแกที่สุด	ชาวเมืองเชื่อกันวาแมพระ

ที่น่ีศักดิส์ิทธินั์ก	ขออะไรก็จะไดอยางน้ัน	โดยเฉพาะเรื่องความรัก	ถนนคนเดินในเขตเมืองเกาเป็นยานชอปป้ิง	ที่
มีทั้งรานขายของที่ระลึก,	ราน	อาหาร,	รานกาแฟเก	ๆ,	รานขนม	Runeberg	พื้นบานตนตํารับของเมืองน้ี	อบอุน
ใจไปดวยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ตอนรับนักทองเที่ยว
จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองเฮลซิงกิ	(52	ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	HOLIDAY	INN	HELSINKI	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ



ทางบริษทั	ฯ	ไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร	15	วันกอนการเดินทาง	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,
จองโรงแรมที่พัก,	รานอาหาร	ตลอดจนสถานที่เขาชมตาง	ๆ	เพื่อเป็นการเตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร	ในกรณีที่
เกิดเหตุการณอันสุดวิสัย	อาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่อง
ไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ	รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเป็นผลทําให
การเดินทางลาชา	หรือ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม
หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ทานไดชําระมาแลว

เพราะทางบริษทัฯ	ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตาง	ๆ	ไวลวงหนาแลวและหากมีคาใชจายใด	ๆ	ที่เกิดขึน้นอก
เหนือ	จากในรายการทัวร	หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทัฯ	มิอาจรับผิดชอบได

เป็นเมืองตอนใตของประเทศฟินแลนด	เป็นหน่ึงในหกเมืองแบบมิดอีเวิลของ
ฟินแลนด	ซึ่งมีการจดประวัติตั้งแตศตรวรรษที่14

เป็นโบสถที่ตั้งอยูในเมือง	ปอรวู	ประเทศฟินแลนด	มาตั้งแตศตรวรรษ13	ซึ่งใน
ตอนแรกน้ันสรางขึน้จากไม	เมื่อไมนานมาน้ีเกิดเหตุไฟไฟมใหหลังคาถลมลง
มาและซอมจนเสร็จสิ้น

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	HOLIDAY	INN	HELSINKI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม	(Buffet)
09.00	น.	นําคณะออกเดินทางสูทาเรือ	เพื่อลงเรือขามทะเลบอลติกไปยังเมืองทาลลินน	
10.30	น.	จากน้ันนําทานลองเรือ	Tallink	Silja	High	Speed	Cruise	สูเมืองทาลลินน	เมืองหลวงของประ

เทศเอสโทเนีย	(ใชเวลาเดินทาง	2	ชั่วโมง)

12.30	น.	เรือเทียบทาที่เมืองทาลลินน	จากน้ันรถโคชพาคณะเดินทางสูภัตตาคาร

ชวงบาย
13.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
14.00	น.	เที่ยวชมเมืองทาลลินน	เขาสูเขตโอลดทาวนของเมืองทาลลินน	ที่มีกําแพงเมืองและปอมปราการ

ในยุคกลางโอบลอมชวนใหนึกไปถึงยุคอัศวินเทมปลาร	ยูเนสโกไดประกาศใหเป็นเมืองมรดกโลกและไดรับการ
อนุรักษเป็นอยางดี
นําทานเดินชมเมืองเริ่มจากเขตเมืองเกาทูมเปีย	(Toompea)	ในเขตอัพเพอรทาวน	เพื่อใหทานไดชม	The

Palace	of	Toompea	ซึ่งในปัจจุบันคือรัฐสภาแหงเอสโทเนีย	แลวไปชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามา	ที่มี
สีสันสดใสราวกับภาพวาดมีโบสถเซนตโอลาฟโดดเดนเป็นสงา
แลวนําทานไปชมงานสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออรโธดอกซที	่โบสถอเล็กซานเดอรเนฟสเก	ที่

สรางขึน้ตามพระบัญชาของ	ชารล	อเล็กซานเดอรที่	3	โดยชางฝีมือจากเซนตปีเตอรสเบิรก	ถายรูปกับ	DOME
CHURCH	โบสถที่ถูกสรางขึน้แหงแรกในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในยุคคริสตศตวรรษที่	13

ผานชม	Tall	Herman	Tower	ปอมปราการเมืองเกาในยุคกลาง	จากน้ันเขาสูจัตุรัสทาวนฮอลลในเขตโล
เวอรทาวน	งดงามดวยศิลปะแบบโกธิคสรางกอนคริสตศตวรรษที่	15	อาคารบานเรือนทั้งแบบอารตนูโวและ
โกธิค	ลวนได	รับการบูรณะไวอยางนาชม	ใกลกันจะเป็น	The	Town	Hall	Pharmacy	รานขายยาที่ถูกบันทึกวา



เปิดกิจการมาตั้งแตปี	1422	และยังคงดําเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน	The	Great	Guild	Hall	อาคารที่ถูกจัดอันดับ
ใหใหญเป็นอันดับสอง	รองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินนโดยสมาคมพอคาไดสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1407	ปัจจุบัน
เป็นพิพิธภัณฑจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชาติ
แลวอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองยานถนนคนเดินที่เริ่มจาก	Viru	Gate	มีสินคาพื้นเมือง	อาทิ	อําพัน,	ผาลินิน

เป็นตน	จนไดเวลาอันสมควร	นําคณะเดินทางกลับสูทาเรือ
16.30	น.	นําทานลองเรือ	High	Speed	Cruise	เดินทางกลับสูกรุงเฮลซิงกิ

ชวงคํ่า
18.30	น.	คณะเดินทางถึงทาเรือกรุงเฮลซิงกิ	จากน้ันนําคณะเดินทางสูภัตตาคาร
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
นําทานเขาสูที่พัก	HOLIDAY	INN	HELSINKI	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม		(Buffet)

เรือสําราญ	TALLINK	SILJA	LINE	ที่พรั่งพรอมไปดวย	รานขายของ,คาสิ
โน,รานคาปลอดภาษี,	รานอาหาร,หอง	Sauna,	Spa	เป็นตน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ซึ่งมีประวัติศาสตรอันยาวนานมากกวา	3,000	ปี	เคยถูกยึดครองโดยเดนมารก
สวีเดน	และรัสเซีย	ภายหลังไดอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต	ในปี	ค.ศ.	1991
ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเป็นมรดกโลก	นําทานเที่ยวชมเขตโอลด
ทาวนของเมืองทาลลินนที่โอบลอมดวยกําแพงเมืองและปอมปราการในยุค
กลาง	ใหบรรยากาศเหมือนอยูในยุคอัศวิน

เป็นที่ตั้งของปราสาททูมเปีย	ปัจจุบันไดใชเป็นอาคารรัฐสภาและหนวยงาน
ราชการ,	โบสถอเล็กซานเดอร	เนฟสกี้	(Alexander	Nevsky	Cathedral)	โบสถ
รัสเซียนออรโธดอกซที่ใหญที่สุดในเอสโทเนีย	เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
มาก	แลวเดินลัดเลาะแนวกําแพงเมืองสูจตุรัสกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของศาลา
กลางรายลอมดวยอาคารที่ตางยุคสมัยกันตั้งแตศตวรรษที่	15-17

เป็นปราสาทขนาดใหญที่ตั้งอยูบนเนินเขาทูมเปีย	ซึ่งอยูตรงใจกลางเมืองทา
ลินน	เป็นปอมปราการประจําเมืองมาตั้งแตศตวรรษที่	9	และตอนน้ีไดใชเป็น
อาคารรัฐสภาของเอสโตเนีย	อาคารในสไตลบารอก	ซึ่งปัจจุบันเป็นสวนหน่ึง
ของรัฐสภาแหงเอสโตเนีย	ปัจจุบัน	คือรัฐสภาแหงเอสโตเนีย	แลวไปชมวิว
ทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามา	ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาด	มีโบสถเซนต
โอลาฟโดดเดนเป็นสงา



โบสถใหญที่มียอดโดมใหญที่สุดในเมืองทาลลินน	เป็นโบสถคริสตออรโธด็อกซ
ที่สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1900	ในชวงที่เอสโตเนียเป็นสวนหน่ึงของจักรวรรดิซาร
แหงรัสเซีย	สถาปนิกผูออกแบบโบสถแหงน้ีก็คือ	Mikhail	Preobrazhenski	จาก
เซนตปีเตอรสเบิรก	สรางขึน้เพื่ออุทิศใหแกเจาชายอเล็กซานเดอร	ยาโรสลา
วิทซ	เนฟสกี้	ดานบนของโบสถมีหอระฆังใหญ	มีระฆัง	11	อัน	รวมถึงอันที่ใหญ
ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้ําหนักถึง	15	ตัน

โบสถเซนตแมรี	หรือที่รูจักกันในนาม	Dome	Church	โบสถที่เกาแกที่สุดในเอ
สโตเนีย	เดินลงเนินมาก็จะเจอ	เมืองเกา	ที่ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
“เมืองหลวงแหงวัฒนธรรมของยุโรป”	เมื่อปีค.ศ.	2014	เดินเลนในจัตุรัสกลาง
เมือง	ที่มีซอกซอยเล็ก	ๆ	ซึ่งเต็มไปดวยรานคา	และภัตตาคารหลากหลาย
สัญชาติที่อยูในตัวอาคารหลากหลายสไตล	ทั้งอารตนูโว	และโกธิก	เป็นโบสถ
เกาแกที่สุดของเมืองสรางขึน้โดยชาวเดนมารก	เป็นโบสถสไตลโกธิค	ภายใต
พื้นหนาประตูโบสถบรรจุโลงศพของ	ORRO	JOHANN	THUVE	ซึ่งเมื่อสมัยยัง
มีชีวิตอยู	เป็นคนเจาชูและทําใหผูหญิงหลายคนเสียใจมาก	ภายหลังเมื่อสํานึก
ผิดได	จึงบอกใหคนนําศพของตัวเองมาฝังไวตรงทางเขาโบสถ	เพื่อเป็นการ
ลงโทษตัวเอง	ซึ่งวากันวา	ถาใครไดเหยียบ	ณ	ตรงจุดที่ไดมีการบรรจุโลงศพไว
ใหทําการอธิษฐานของพร	แลวจะประสบความสําเร็จในพรที่ขอไว

ปอมปราการเมืองเกาในยุคกลาง	จากน้ันเขาสูจัตุรัสทาวนฮอลลในเขตโลเวอร
ทาวน	งดงามดวยศิลปะแบบโกธิคสรางกอนคริสตศตวรรษที่	15	อาคารบาน
เรือนทั้งแบบอารตนูโวและโกธิค	ลวนได	รับการบูรณะไวอยางนาชม

ประตูเมือง	Viru	Gate	เป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงใน	ทาลลินน	ประ
เทศเอสโตเนีย	Viru	Gate	จะรอตอนรับแขกผูมาเยือนใหกาวเขาสู	All-Linn
หรือ	“Lower	Town”	ที่จะมีถนนสายเล็ก	ตัดลัดเลาะซอกแซกไปตามอาคาร
บานเรือนของตัวเมืองเกา	รานรวงสองฝ่ังถนนจะเสนอขายสินคาใหแกนักทอง
เที่ยวละลานตา	รวมทั้งผลงานของศิลปินทองถิ่นที่อาศัยพื้นที่ของเขตเมืองน้ีใน
การทํามาหาเลี้ยงชีพ	จะเรียกวาเป็นเขตเมืองที่คึกคักที่สุดก็วาได

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	HOLIDAY	INN	HELSINKI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



07.00	น.	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	นําทานเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ	เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล	(Market	Square)	ที่มีชื่อเสียงนอกจาก

จะเป็นตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว	ยังเป็นแหลงขายปลานานาชนิด	อาหาร	ผลไม
และดอกไม	และเป็นที่ตั้งสถานที่สําคัญ	อาทิ	ทําเนียบประธานาธิบดี	ศาลากลางและโบสถ
แลวนําชม	Rock	Church	โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นอง	ตัวโมและติโม	ในปี	ค.ศ.1969	เป็นโบสถแบบรูเธอ

รันที่สรางอยูภายในหินขนาดใหญ	มีการตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงที่ดี
พาทานชมจัตุรัสรัฐสภา	(Senate	Square)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอร	และมหาวิหาร

ใหญนิกายรูเธอรัน
11.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
12.00	น.	นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางสูเมืองเคมิ

ชวงบาย
13.55	น.	ออกเดินทางสูเมืองเคมิ	โดยสายการบินฟินแอร	เที่ยวบินที่	AY513
15.30	น.	ถึงสนามบินเมืองเคมิ	(Kemi)	ในเขตแลปปแลนด	ประเทศฟินแลนด	เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอาวบอท

เนียแหงทะเลบอลติก	รถรอรับคณะเดินทางสูโรงแรมที่พัก

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	MERIHOVI	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม		(Buffet)

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

นอกจากจะเป็นตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว
แหลงขายปลานานาชนิด	อาหาร	ผลไม	และดอกไมแลว	ยังเป็นที่ตั้งสถานที่
สําคัญ	อาทิ	ทําเนียบประธานาธิบดี	ศาลากลางและโบสถ

จตุรัสกลางเมืองที่ใชจัดกิจกรรมใหญ	ๆ	และเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตร
ของเฮลซิงกิ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)



สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ

เป็นเมืองทาที่มีความสําคัญ	ตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของประเทศฟินแลนด	เป็น
เมืองที่นักทองเที่ยวสวนใหญมักจะเดินทางมาพักผอนที่เมืองน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	HOTEL	MERIHOVI	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม	(Buffet)
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย	จนไดเวลาอันสมควร	รถโคชรอรับคณะเพื่อเดินทางสูทาเรือ
12.00	น.	เดินทางสูทาเรือของ	SAMPO	Icebreaker	เรือตัดน้ําแข็ง	หรือไอซเบรกเกอร	ที่โดงดังที่สุดในโลก

หลังจากปลดประจําการแลว	นํามาใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับความหฤหรรษ	ประสบการณใหม	ๆ	จากเรือ
ทลายน้ําแข็งที่บดทลายมากวา	30	ปีในเขตอารคติก

ชวงบาย
14.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเรือตัดน้ําแข็ง	(Local)
13.00	-	17.00	น.	เรือนําทานสัมผัสกับประสบการณใหมที่ยากจะลืมเลือน	จากการทลายทุงน้ําแข็งที่จับตัว

หนากวา	1	เมตร	ในแตละวัน	วายน้ําทะเล	Ice	Swimming	ลงวายน้ําในบอน้ํากลางทะเลที่หนาวเย็น	และลอม
รอบไปดวยน้ําแข็งหนาที่มี	อุณหภูมิที่ติดลบกวา	20	องศาเซลเซียส	โดยชุดพิเศษ	A	Water	Right	Thermal	Suit

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	MERIHOVI	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม		(Buffet)

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนเรือตัดน้ําแข็ง	(Local)

เป็นเรือของฟินแลนดที่ใชตกปลา	ซึ่งลองอยูบนอาวบอธเนีย	พิเศษตรงที่
สามารถวิ่งตัดน้ําแข็งที่จับตัวที่ผิวน้ํา	ใหประสบการณการลองเรือแบบใหม



วายน้ําทามกลางน้ําแข็ง	ถือวา	เป็นการแสดงโชวความแข็งแรงของรางกายซึ่ง
มีทั้งการกระโดดน้ํา	และวายน้ําโชว	ทามกลางอากาศหนาวเหน็บ	สัมผัสความ
เย็นสุดขั้ว	-	20ºC

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	HOTEL	MERIHOVI	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม	(Buffet)
09.00	น.	นําทานสัมผัสกับประสบการณอันนาประทับใจในการขับขี่รถ	SNOW	MOBILE	พาหนะที่คลองตัว

ที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุงน้ําแข็ง	โดยทานจะไดรับคําแนะนําในการขับขี่ที่ถูกตอง	สนุกสนานและ
ปลอดภัยจากเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ	และชํานาญเสนทางในการเดินทางทองเที่ยวแบบสโนวโมบิลซาฟารี	โดยทา
งบริษทัฯ	จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวใหทานอยางครบถวนตั้งแตศีรษะจรดเทา	

เราจะนําทานขับขี่สโนวโมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองทองไปบนทุงน้ําแข็งกวางจนถึง	KOTAVILLAGE	กระทอม
ของชาวแลปปที่ใหทานไดพักเหน่ือยระหวางการทองเที่ยว	จิบน้ําชา	TEEPEE	“KOTA”	สูตรพิเศษโดยเฉพาะ
พรอมอาหารวางแซนดวิชและชา-กาแฟ
จากน้ันชมกวางเรนเดียร	สัมผัสกับพาหนะที่สําคัญของคุณลุงซานตาใชเทียมเลื่อนหิมะ	มีโอกาสใหทานทดล

องน่ังเลื่อนหิมะ	(Reindeer	Sleigh)	ที่จะทําใหทานไดรูสึกตื่นเตนกับความเร็วในรูปแบบใหม	พรอมรับ
REINDEER	DRIVING	LICENSE	เป็นที่ระลึก
สมควรแกเวลานําทานเดินทางนําคณะเดินทางสูเมืองโรวาเนียมิ
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
ชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด	(Finish	Lapland)	หรือบานของซานตาคลอส	ลุงซานตาแสนใจดี	น่ัง

รถเลื่อนที่ลากดวยกวางเรนเดียรมาแจกของขวัญใหแกเด็กๆในวันคริสตมาส
นําทานเยี่ยมชมหมูบานซานตา	(Santa	Clause	Village)	ตั้งอยูบนเสนอารคติกเซอรเคิล	ภายในหมูบานมี

ที่ทําการไปรษณีย	สําหรับทานที่ตองการสงของขวัญไปยังคนที่ทานรัก,	รานขายของที่ระลึก,	ถายรูปกับคุณลุง
ซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน	พรอมรับประกาศนียบัตร

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	SCANDIC	ROVANIEMI	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม	(Buffet)

ความสนุกของการขี่	สโนวโมบิล	คือความเร็ว	ความคลองตัว	อารมณเดียวการ
ขับเจ็ทสกี	แตที่ดีกวาคือการขับเลนกันบนหิมะ	ผานป าน้ําแข็ง	และ	ทุงกวาง
หรือจะขับขี่บนทะเลสาบที่เป็นกลายเป็นน้ําแข็ง	สโนวโมบิลจะมีที่จับเหมือน
มอเตอรไซค	แลวจะมีที่จับโผลมาสําหรับใหน้ิวโปงเรากด	เพื่อใชเวลาเรง
ความเร็ว	ที่สําคัญตรงที่จับจะมี	Heater	ใหมืออุน	ถือเป็นประสบการณใหมที่นา
ลองมากทีเดียว



KOTAVILLAGE	กระทอมของชาวแลปปที่ใหทานไดพักเหน่ือยระหวางการทอง
เที่ยว	จิบน้ําชา	TEEPEE	“KOTA”	สูตรพิเศษโดยเฉพาะพรอมอาหารวาง
แซนดวิชและชา	-	กาแฟ

ฟารมกวางเรนเดียร	(REINDEER	FARM)	หรือฟารมกวางคารีบู	พรอมสัมผัส
ประสบการณน่ังรถเลื่อนลากโดยกวางเรนเดียร	(REINDEER	SLEDGE)	ขาม
ผานเสนอารคติกเซอรเคิล	(การน่ังรถเลื่อนขึน้กับสภาพอากาศในวันน้ันๆ)	ให
ทานไดสัมผัสกับความนารักของกวางเรนเดียรซึ่งเป็นสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มี
ขนาดใหญ	โดยตัวผูมีขนาดใหญขนาดโตเต็มที่มีน้ําหนักกวา	300	กิโลกรัม
และสูงประมาณ	214	เซนติเมตร	ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีน้ําตาล	แตเมื่อ
เขาสูฤดูหนาว	ขนจะเปลี่ยนไปเป็นสีออนขึน้	หรือสีขาว	ชาวแลปแลนดนิยม
เลี้ยงไวเพื่อใชงานลากรถเลื่อน

รถเลื่อนที่ใชกวางเรนเดียรในการเคลื่อนรถ	ใหทานไดสัมผัสกับความนารักขอ
งกวางเรนเดียรซึ่งเป็นสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีขนาดใหญ	โดยตัวผูมีขนาดใหญ
ขนาดโตเต็มที่มีน้ําหนักกวา	300	กิโลกรัม	และสูงประมาณ	214	เซนติเมตร
ขนตามลําตัวยามปกติจะมีสีน้ําตาล	แตเมื่อเขาสูฤดูหนาว	ขนจะเปลี่ยนไปเป็น
สีออนขึน้	หรือสีขาว	ชาวแลปแลนดนิยมเลี้ยงไวเพื่อใชงานลากรถเลื่อน

ชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด	(Finish	Lapland)	หรือบานของ
ซานตาคลอส	ลุงซานตาแสนใจดี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

เป็นหมูบานเล็กๆ	ที่เหมือนกับเมืองในเทพนิยาย	ซึ่งเป็นสถานที่ในจินตนาการ
ของเด็กทั่วโลก	สามารถเลนขี่สโนวโมบิล	หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากหมุบาน
ได

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	SCANDIC	ROVANIEMI	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



07.00	น.	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	นําทานเดินทางสูหมูบานอิกลูแคสสลอตทาเนน	(Glass	Igloos)	ซึ่งตั้งอยูเหนือเสนเขตขั้วโลก

เหนือ	เขตแลปแลนด	(Lapland)	ของประเทศฟินแลนด	(239	ก.ม.)

ชวงบาย
13.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ	นําเขาพักในหมูบานเรือนกระจก	ซึ่งไดถูกออกแบบพิเศษ	ผลิตจากกระจก

นําความรอนแบบพิเศษ	มีการปรับอุณหภูมิภายในหองอบอุนตลอดเพื่อใหปองกันหิมะเกาะเป็นน้ําแข็ง	และไมให
บดบังทัศนียภาพความงามดานนอกหอง	เพื่อใหทานไดชมวิวภายนอกอยางชัดเจน	และไมควรพลาดกับ
ประสบการณการเขาพักในชวงฤดูหนาว	ในวันที่ทองฟาเปิดทานจะไดนอนบนเตียงแสนอุนพรอมชมวิวแสงเหนือ
สุดสวยที่รอคอยทุกทานในคํ่าคืนฤดูหนาว	(Northern	LightIgloo	House)

นําทานเก็บเกี่ยวประสบการณดวยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน	Husky	Safari	(30	นาที)	ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมา
ยาว	นานกวา	3,000	ปีมาแลว	เพื่อใชในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ	หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยน้ํา
แข็งและหิมะ	ฮัสกี้จึงไดกลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุแท	ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดา
สุนัขลากเลื่อนทั้งหมด	นอกจากน้ีสุนัขลากเลื่อนยังเป็Helนกีฬายอดนิยม	โดยมี	มัชเชอร	(Musher)	เป็นผูบังคับ
เลื่อนในการแขงขันแตละครั้งจนแพรหลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	KAKSLAUTTANEN	GLASS	IGLOOS	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม	(Buffet)

สรางดวยกระจกนําความรอนแบบพิเศษ	ทําใหภายในอบอุนตลอดเวลา	แมวา
ภายนอกจะมีอุณหภูมิตํ่ ากวา	–30องศาเซลเซียส	นอกจากน้ียังปองกันไมใหน้ํา
แข็งเกาะกระจก	ทานจึงสามารถชมวิวภายนอกอยางชัดเจน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ตั้งอยูอยูใกล	Urho	Kekkonen	อุทยานแหงชาติในฟินแลนด	เอกลักษณพิเศษที่
ชวนดึงดูดสายตาที่สุด	ที่ใครเห็นก็จะตองหลงใหล	คือ	เพดานกระจกที่สวยงาม
และยิ่งมีหิมะมาปกคลุมดวยแลว	คือที่สุดของความสุดยอดเลยทีเดียว	ซึ่งเลียน
แบบมาจาก	igloo	ของเอสกิโม	ที่ทําจากหิมะ	แตอันน้ีทําจากกระจกน่ันเอง

เป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกี้ลากรถ
เลื่อน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม	(Local)
	พักที่	HOTEL	KAKSLAUTTANEN	GLASS	IGLOOS	หรือเทียบเทา



เปลีย่นเครื่องทีส่นามบินกรุงเฮลซิงกิ

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	อิสระใหทานไดมีเวลาเดินเลนถายรูป	จนไดเวลาอันสมควร	นําคณะเดินทางสูสนามบินเมืองอิวา

โล

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
15.45	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเฮลซิงกิ	โดยสายการบินฟินแอร	เที่ยวบินที่	AY602
17.15	น.	ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
18.35	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินฟินแอร	เที่ยวบินที่	AY145

	รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม	(Buffet)

ตั้งอยูในเขตแลปปแลนด	ประเทศฟินแลนด

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ

09.15	น.	คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร	(Cannot	make	your	reservation)	เน่ืองจากสถานทีท่อง
เทีย่วตางๆ	ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี

1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได	

6.	หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขที่บริษทัฯ
ไดระบุไวขางตนทุกประการ

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทาง	เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของทาน	กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจํา
ลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันทีจ่อง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการ
ยืนยันการจองของทาน	และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวน
ที่เหลือตามวันที่กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	9	สิงหาคม	2560

2.	คารถโคชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย	ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุในรายการ	Snowmobile	/	Reindeer	Sleigh	/	คาลองเรือสําราญ	Silja	Line	/	คา

เขาพิพิธภัณฑเรือวาซา
4.	คาโรงแรมที่พักระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน	โดยพักเป็นหองแบบ	Twin	/	Double	ในกรณีที่

ทานจองหองพักแบบ	3	เตียง	(Triple)	บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,	โรงแรมหลายแหงในสแกนดิเนเวีย	โดย
เฉพาะในเขตแลปปแลนด	สวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ	และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก	หากวันดังกลาวมี
การจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาทิปพนักงานขับรถโคช	ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่	2	ยูโร	/	ทาน	/	วัน
7.	คาธรรมเนียมวีซาฟินแลนด	(เชงเกน)

8.	คาประกันการเดินทางของ	บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	FAST	LANE
TRIPPER	PLAN	คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา
75	ปี	ไมเกิน	3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท	–	หากมีความประสงคจะ
เพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณา
สอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร

9.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	20	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน	7	กิโลกรัม	(สายการบินฟินแอร	เขมงวดเรื่องน้ําหนักกระเป า	ซึง่อาจทําใหทานตองมีคาใชจายเพิม่)

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

2.	คาทิปหัวหนาทัวร	และไกดทองถิ่น
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)

4.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก	คาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯ	จัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม



เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฟินแลนด	ใชเวลายื่นประมาณ	15	วันทําการ	(3	สัปดาห)
คณะผูเดินทางทุกทานตองมาสแกนลายน้ิวมือที่ศูนยรับยื่นวีซาประเทศฟินแลนดดวยตัวเองทุกทาน

1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมี
วีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

2.	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	พื้นหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน	(ไมใชรูปขาวดํา,	หนาใหญ	และหามสแกน)
ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือนและเหมือนกันทั้ง	2	รูป

3.	สําเนาทะเบียนบาน	/สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/สําเนาทะเบียนสมรส
,	หยา	/สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ

4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	(ภาษาอังกฤษ)	/สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ันโดย
ระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา

5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไม
เกิน	6	เดือน	พรอมวัตถุประสงค	หรือใบเสียภาษี	และหลักฐานการเงินของบริษทั	ยอนหลัง	6	เดือน

6.	หนังสือรับรองจากทางธนาคาร	และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ตองอัพเดท	ณ
เดือนปัจจุบันทีย่ื่นคํารองขอวีซา	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก
เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย
***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***

7.	กรณีที่บริษทัของทาน	เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจากเอกสารขอ
1–6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

8.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง
9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับ	บิดาหรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่

บิดา,	มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตอง

10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

11.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

12.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก
วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ

13.	ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวา
จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม	ทานไมมีสิทธิเ์รียกรองคืนคาวีซาได

โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเทีย่ว	ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง	เน่ืองจากการ
จัดโปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้)

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย

ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทั	ฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่	ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไมกอนที่ทาน
จะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim	)



การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินฟินแอร	ในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	One	World	ไดขึน้อยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	ๆ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เทาน้ัน

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	25	เมษายน	2560	การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)
1.	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง

(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความแตก
ตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ

2.	โรงแรมหลายแหงในสแกนดิเนเวีย	โดยเฉพาะในเขตแลปปแลนด	จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่
มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน

3.	ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE	USE	เป็น
คาใชจายเพิ่มเติมได

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน	ๆ

ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทาง	Online	โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็น
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระ
Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขาชมจากเจาหนาทีใ่นชวงวันเดินทางของ
ทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
1.	คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่ม

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	2	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง

2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม	(สําหรับผู
โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได

3.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ
กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)

4.	ในบางรายการทัวรที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา
มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน

5.	กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร	ซึ่ง
ความรับผิดชอบใหเป็นไปตามกรมธรรมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz	Global	Assistance
Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตางๆ	ในสแกนดิเนเวีย	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ	อาทิ

เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมี
ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด



1.	HIGH	SEASON	ยกเลิกกอนการเดินทาง	60	วัน				คืนเงินมัดจําทัง้หมด
2.	HIGH	SEASON	ยกเลิกกอนการเดินทาง	59-45	วัน				หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.	HIGH	SEASON	ยกเลิกกอนการเดินทาง	44	-	30	วัน				หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
4.	HIGH	SEASON	ยกเลิกกอนการเดินทาง	29	-	15	วัน				หัก	50%	ของคาทัวร
5.	HIGH	SEASON	ยกเลิกกอนการเดินทาง	14	-	วันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW		หัก	75%	ของคาทัวร
6.	ในกรณีที่วันเดินทางดังกลาวเป็นตัว๋เงื่อนไข	NON-REFUND		หัก	90%	ของคาทัวร
7.	กรณีแจงยกเลิก	หลังจากที่ปิดกรุปเรียบรอยแลว	คิดคาเสียหายตามจริง
8.	หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยู
ในเงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND

9.	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซา	ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติ			วีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป

10.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดิน
ทางทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,
อุบัติเหตุ	ฯลฯ	โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ
บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึน้	หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง
ฯลฯ	และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


