วันแรก
20.00 น.
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิง กิ (ฟนแลนด)
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคานเตอร S15-19
สายการบินฟนนแอร เจาหนาทีใ่ นนาม EUROPEAN HOLIDAY คอยอํานวย
ความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริษัทฯ ไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอนการเดินทาง โดย
ซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองโรงแรมที่พัก, รานอาหาร ตลอดจนสถานที่เขาชม
ตาง ๆ เพื่อเปนการเตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันสุดวิสัย
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้น
เครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง อันเปนผลทําใหการเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ น
โปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ทานไดชําระมาแลว เพราะทาง
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28ธ.ค. / 29 ธ.ค.61

23.05 น.

วันที่ส อง
05.20 น.
07.55 น.
07.55 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันทีสาม
่ ส าม
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.

19.30 น.

วันที่สี่
08.00 น.

บริษัท ฯ ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตาง ๆ ไวลวงหนาแลวและหากมีคาใชจาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ จากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ
เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได
ออกเดินทางสู กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 144

กรุงเฮลซิง กิ - กรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน)
ถึง สนามบินกรุงเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางตอสู กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบินที่ AY 801
ถึง สนามบินกรุงสต็อกโฮลม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผานการตรวจคนเขา
เมือง พรอมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโคชรอรับคณะและนําทาน
เขาชมซิตี้ฮอลล หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลาน
กอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในปค.ศ. 1911 และทุกๆ
วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบลใน
หองบลูฮอลล ที่ดัดแปลงใหเปนหองคอนเสิรตฮอลล เพื่อรองรับแขกเหรื่อกวา
1,300 คน มีเวลาใหทานไดเดินเที่ยวชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เป น เรื อ ที่ ถู ก กู ขึ้ น มาใน
ศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต
และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเป น ทรั พ ย ส มบั ติ
ทางศิลปะที่โดดเดน และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในโลก เรือลํานี้
ถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑที่สรางขึ้นเพื่อแสดงเรื อ ลํ า นี้ ใ นกรุ ง สตอกโฮล ม ซึ่ ง
ประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลํานี้ 9 นิทรรศการ ยั ง มี ภ าพยนตร
เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุ ณ สามารถรั บ ชมได 16 ภาษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ห ง นี้ ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวไดมากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย อิสระใหทานไดเดิน
เที่ยวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน
กรุงสต็อกโฮลม - ล องเรือสําร าญซิ ลเลี ยไลน (Silj ali ne)
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําทานชม แกมลาสแตน ยานเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาดป จ จุ บั น
ยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุ ค กลางและยั ง เป น ที่ ตั้ ง ของพระราชวั ง
หลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน, ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย
เดินทางสู ทาเรือ เพื่อลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight
Cruise) ที่พรั่งพรอมไปดวย รานขายของ, คาสิโน, รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร
,หอง Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางของทาน) TALLINK SILJA LINE นําทานออก
เดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด
รับประทานอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารบนเรือ
สําราญ
นําคณะพักบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)
หองพักคูแ บบ SEASIDE CABIN

กรุงเฮลซิง กิ - บินสูเคมิ
 เ คมิ - พัก Seaside Gl ass Vill a
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนบนเรือสําราญ
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29ธ.ค./30ธ.ค.61

Chinese

Thai
www.radissonblu.com

30ธ.ค./31ธ.ค.61
Buffet

Local

Local Buffet
www.tallinksilja.com

31ธ.ค./1ม.ค.62
Buffet

10.00 น.
11.00 น.
13.50 น.
15.30 น.
19.00 น.

วันที่หา
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น. 17.00 น.

19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

เรือจอดเทียบทา ณ กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟนแลนด หลังจากนั้นรถ
โคชนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
ออกเดินทางสู เมืองเคมิ โดยเที่ยวบินที่ AY 513
ถึง สนามบินเมืองเคมิ รับสัมภาระแลวนําคณะเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
นําทานเขาสูที่พัก SEASIDE GLASS VILLAS หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
www.visitkemi.fi/en/seasid
e-glass-villas

ขับ Snow mobi le - นั่งเรือตัดน้ําแข็ง SAMPO Icebreaker
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําทานสนุกกับกิจกรรม ขับขี่รถ SNOWMOBILE สัมผัสกับประสบการณ อัน น า
ประทับใจพาหนะที่คลองตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะ หรือ ทุงน้ําแข็ง โดยทาน
จะไดรับคําแนะนําในการขับขี่ที่ถูกตอง สนุกสนานและปลอดภั ย จากเจ า หน า ที่
ผูเชี่ยวชาญและชํานาญเสนทางในการเดินทางทองเที่ยวแบบสโนวโมบิล ซาฟารี
โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวใหทานอยางครบถ ว น ตั้ ง แต
ศีรษะจรดเทา
จากนั้นเดินทางสู ทาเรือของ SAMPO Icebreaker เปนเรือ ตั ด น้ํ า แข็ ง หรื อ ไอซ
เบรกเกอร ที่ โ ด ง ดั ง ที่ สุ ด ใน โลก หลั ง จากป ลดประจํ า การแล ว นํ า มาใ ห
นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับความหฤหรรษ ประสบการณ ใ หม ๆ จากเรื อ ทลาย
น้ําแข็งที่บดทลายมากวา 30 ปในเขตอารคติก
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
เรือนําทานสัมผัสกับประสบการณใหมที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุงน้ําแข็ง
ที่จับตัวหนากวา 1 เมตร ในแต ล ะวั น ตื่ น เต น กั บ กิ จ กรรม ว า ยน้ํ า ทะเล Ice
Swimming ใหทานลงวายน้ําในบอน้ํากลางทะเลที่หนาวเย็นและลอมรอบไปดวย
น้ําแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกวา 20 องศาเซลเซียส โดยใหทานสวมชุดพิเศษ
A Water Right Thermal Suit
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก CUMULUS KEMI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
Snow Castl e - Olokol o Safari - พัก Santa’s Igl oos Arcti c Ci rcl e
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําทานชม Snow Castle อันเปนผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยครั้ ง นี้ เ ป น
ครั้งที่ 19 ในทุก ๆ ปของฤดูหนาว จะมีการรังสรรค ผ ลงานอั น ยิ่ ง ใหญ ที ม งาน
ผูชํานาญการจะเริม่ การแกะสลัก และนําเอาน้ํา แข็ ง ก อ นมหึ ม ามาตกแต ง เป น
รูปแบบตาง ๆ รวมถึงการจําลองแบบใหเปนเมืองน้ําแข็งที่งดงามที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง
ของโลกโดยฝมือมนุษย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะทานเพลิ ด เพลิ น และสนุ ก ไปกั บ ประสบการณ สุ ด หรู Olokolo Luxury
Ride หรือ การนัง่ เลื่อนหลังคากระจก ที่มาพรอมกับความสะดวกสบายภายใน
ใหทุกทานไดนั่งชมทัศนียภาพ ทามกลางทะเลน้ําแข็ง (Frozen sea) โดยเลื่อนจะ
ทําการพวงติดกับ Snow mobile และขับเคลื่อนไปตามเส น ทางให ค ณะท า นได
ชมความงามของทองฟากับสีขาวของพื้นหิมะ นอกจากนั้นทานยังอาจได พ บกั บ
สัตวบางชนิดที่จะออกมาเผยโฉมใหทุกทานไดชมกัน
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1ม.ค./2ม.ค.62
Buffet

Local

Local
www.cumulus.fi

2ม.ค./3ม.ค.62
Buffet

Local

15.00 น.
17.00 น.

19.00 น.

วันที่เจ็ด
07.00 น.
09.40 น.
10.55 น.
12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) ในเขตแลปป แ ลนด เมื อ งที่ ตั้ ง ริ ม
ทะเลบนอาวบอทเนียแหงทะเลบอลติก
นําพาคณะทานเดินทางเข า สู ที่ พั ก บ า นอิ ก ลู (Santa's Igloos Arctic Circle)
บานพักเรือนกระจกที่จะมอบประสบการณสุดแสนพิเศษ ทามกลางบรรยากาศที่
งดงามในเขตอารกติกเซอรเคิล ใหทุกทานไดพักผอนนอนชมดาว และแสงเหนื อ
(แสงออโรรา)พรอมดวยความสะดวกสบายตา งๆ ภายในห อ งพั ก ที่ มี ไ ว อํ า นวย
ความสะดวกแกทาน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

โรวาเนียมิ - บินกลับ สูก รุงเฮลซิงกิ
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสู กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY532
ถึง สนามบินกรุงเฮลซิงกิ หลังรับสัมภาระแลวเดินทางสูภ ัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนั ด ริ ม ทะเล (Market Square) ที่ มี
ชื่อเสียงนอกจากจะเปนตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ย ว
ยังเปนแหลงขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม และดอกไม และเปนที่ตั้ง สถานที่
สําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิ บ ดี ศาลากลางและโบสถ แล ว นํ า ชม Rock
Church โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นอง ตั ว โมและติ โ ม ในป ค.ศ.1969 เป น
โบสถแบบรูเธอรันที่สรางอยูภายในหินขนาดใหญ มี ก ารตกแต ง แบบทั น สมั ย
พรอมระบบเสียงที่ดี พาทานชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของ
อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอร และมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน
อิสระใหทานไดมีเวลาชอปปงในหางสรรพสิ น ค า อั น ทั น สมั ย อาทิ Stockmann
Department store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรื อ
Verkkokauppa หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคยุโรปบนเนื้อที่กวา 2 หมื่ น
ตารางเมตร มีรานคามากมายทั้ ง Angry Birds shop, Lego World and Teddy
Workshop
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER HOTEL หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
ปอรโว – กรุงเฮลซิง กิ - กลับ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู เมืองปอรโว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปดวยความสุ ข ความ
งามล้ําคาของบรรยากาศเมืองเกา ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีสมกับเปนแหลง
ทองเที่ยวขึ้นชื่อของฟนแลนด ทัศนียภาพของปาไมเขียวขจีที่ชาวฟนนภาคภูมิใจ
เปนอยางยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ปาและอนุรักษพื้นที่สีเขียวเปนอันดับตนๆ ของโลก
เมืองปอรโว สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1346 ใหเปนศูนยกลางทางการคา เมื่อศตวรรษที่
13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยูในปกครองของสวีเดน เขาสู เขตเมื อ งเก า The
Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบาน บานไมหลากสีสวยงามที่ปลูก
เรียงรายริมแมน้ําเปนเสนหอีกอยางหนึ่งที่นา หลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดู
คลายบานตุกตา ชาวฟนนมักจะแวะเยี่ยมชมบานของ เจ. แอล. รูเนอเบิรก (J.L.
Runeberg) ศิลปนคนสําคัญผูแตงเพลงชาติฟนแลนด แวะชมโบสถใหญใ นเมื อ ง
(Porvoon tuomiokirkko) เปนลูเทอรันที่เกาแกที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันวาแมพระที่นี่
ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะไดอยางนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถนนคนเดินในเขต
เมืองเกาเปนยานชอปปง ที่มีทั้งรานขายของที่ระลึก, ราน อาหาร, รานกาแฟเก ๆ,
รานขนม Runeberg พื้นบานตนตํารับของเมืองนี้ อบอุนใจไปด ว ยรอยยิ้ ม ของ
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(117 กม.)

Local
www.santashotels.fi

3ม.ค./4ม.ค.62
Buffet
Chinese

Thai
www.ihg.com

4ม.ค./5ม.ค.62
Buffet

(52 กม.)

13.00 น.
14.00 น.
16.50 น.

ชาวเมืองที่ตอนรับนักทองเทีย่ ว จากนั้นเดินทางกลับสูเมืองเฮลซิงกิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู สนามบินเฮลซิงกิ
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY141

Local

วันที่เก า
กรุงเทพฯ
5ม.ค./6ม.ค.62
07.25 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)
กําหนดการเดินทาง

28 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 / 29 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562

คาทัวรตอทาน :
 ผูใหญพกั หองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
145,000. เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
130,900. เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
116,900. พักหองเดีย่ ว (Single room) จายเพิ่มทานละ
32,000. พักหองเดีย่ ว (Double Single Use) จายเพิ่มทานละ
39,000. ไมใชตั๋วเครื่องบิน ผูใหญหกั ทานละ(หักทั้ง Route)
-41,000. ไมใชตั๋วเครื่องบิน เด็กหักทานละ (หักทั้ง Route)
-35,000.คาทัวรรวม :
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
 คารถโคชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาชมสถานที่ตางๆตามทีร่ ะบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Olokolo Safari / Snow Mobile / คาโรงแรมที่พกั
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา นจองหองพักแบบ 3
เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปปแลนด
สวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นยายเมืองพัก หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ
(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทา นไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2 ยูโร / ทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซาฟนแลนด (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุมครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเ อาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 บาท
และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญทา นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7
กิโลกรัม (สายการบินฟนนแอร เขมงวดเรือ่ งน้ําหนักกระเปา ซึ่งอาจทําใหทา นตองมีคา ใชจายเพิ่ม)
คาทัวรไมรวม :
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
 คาภาษีหกั ณ ที่จาย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพเิ ศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BAAN TOUR (BT GLOBAL
CONNECTOR) เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผู
เดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระ
คาทัวรสว นที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันทีก่ ําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
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ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเทีย่ วตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสาํ หรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลี แชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สรางความรําคาญใหแกผูรว มคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด
ประทวง ยุยงใหผูรว มเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบ
กับผูรว มคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเทีย่ วได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.)
 HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของคาทัวร
 HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 75% ของคาทัวร
 ในกรณีทวี่ ันเดินทางดังกลาวเปนตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของคาทัวร
 กรณีแจงยกเลิก หลังจากทีป่ ดกรุปเรียบรอยแลว
คิดคาเสียหายตามจริง
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซา
ไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลีย่ นชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัตวิ ีซา ไม
วาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทัง้ หมด
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติ วีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซา แบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซา แบบ
กรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่าํ กวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผเู ดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการทองเทีย่ ว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเปนสุดวิสยั ดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู
พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากทีส่ ุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน
ชําระมาแลว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลว งหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจา ย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโ ดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกาํ หนด ซึง่ ทางบริษัท ฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว ผูเดินทาง
ตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสว นที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินฟนแอร ในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ One World ไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขการ
สะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
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ถือเปนคาทัวรสว นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทา นมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่ง
อาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปปแลนด จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานทีเ่ ขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ขาชมนั้น ๆ ปดทําการ
หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบ
ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานทีน่ ั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานได
เขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชม
สถานทีด่ ังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมกี ารคืนเงินใดใหแกทา น เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทาน
จะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได
ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้าํ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้าํ หนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวรที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตา่ํ กวามาตรฐาน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายใน
น้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร ซึ่งความ
รับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service
(Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตางๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานทีต่ าง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูส ูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ เด็ก, และ
ผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเทีย่ วในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฟนแลนด ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ (3 สัปดาห)
คณะผูเดินทางทุกทานตองมาสแกนลายนิ้วมือที่ศูนยรับยื่นวีซาประเทศฟนแลนดดวยตัวเองทุกทาน

 พาสปอรตทีย่ ังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวา จะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชง
เกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเปนสีขาวเทานั้น (ไมใชรูปขาวดํา, หนาใหญ และหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป
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 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /สําเนาสูติบัตร
ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทา นทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตาํ แหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน , วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษทั ยอนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดท ณ เดือนปจจุบันที่ยื่นคํารองขอ
วีซา ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจํานวนไมตา่ํ กวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอ
วีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจา ยในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6 แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุตา่ํ กวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไป
ยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึง่ ได ณ ที่วา การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซา ของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซา ใหกับผูรองขอ หากทานไมผา นการพิจารณาวีซา ไมวา จะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซา ได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขา งตนทุกประการ
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