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06 ก.พ. 62
07.00 น.
หมายเหตุ

09.05 น.
15.00 น.
18.15 น.
20.35 น.

07 ก.พ. 62
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.

กรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ (ฟนแลนด)
พุธ
พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคานเตอร S15-19 สายการบินฟนนแอร
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ
ณ หองพักผูโดยสารขาออก
ทางบริษัท ฯ ไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอนการเดินทาง โดย
ซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองโรงแรมที่พัก, รานอาหาร ตลอดจนสถานที่เขาชม
ตาง ๆ เพื่อเปนการเตรียมพรอมใหกบั กรุปทัวร ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันสุดวิสัย
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้น
เครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง อันเปนผลทําใหการเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจา ยตาง ๆ ที่ทานไดชาํ ระมาแลว เพราะทาง
บริษัท ฯ ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตาง ๆ ไวลวงหนาแลวและหากมีคาใชจา ย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ จากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ
เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได
ออกเดินทางสู กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนนแลนด โดยเที่ยวบินที่ AY 142
ถึง สนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางตอสู เมืองเคมิ โดยเที่ยวบินที่ AY 631
ถึง สนามบินเมืองเคมิ (Kemi) เปนเมืองที่ตั้งริมทะเลบนอาวบอทเนียแหงทะเล
บอลติก รถโคชนําคณะเขาสูที่พักโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก SCANDIC HOTEL KEMI **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน https://www.scandichotels
อิสระใหทานไดพักผอนหลังจากเดินทางไกล
.com/hotels/finland/kemi/s
candic-kemi/rooms
เคมิ – Snowmobile – Sampo Icebreaker – Snow Castle
พฤหัส
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
นํ า ท า นสั ม ผั ส กั บ ประสบการณ อั น น า ประทั บ ใจในการ ขั บ ขี่ ร ถโนว โ มบิ ล
(Snowmobile) พาหนะที่คลองตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุงน้ําแข็ง โดย
ทานจะไดรับคําแนะนําในการขับขี่ที่ถูกตอง สนุกสนาน ปลอดภัยจากเจาหนาที่
ผูเชี่ยวชาญและชํานาญเสนทางในการเดินทางทองเที่ยวแบบสโนวโมบิลซาฟารี
โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวใหทานอยางครบถวนตั้งแต
ศีรษะจรดเทา เราจะนําทานขับขี่สโนวโมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองทองไปบนทุง
น้ําแข็งกวางจนถึง Kotavillage กระทอมของชาวแลปปที่ใหทานไดพักเหนื่อย
ระหวางการทองเที่ยว จิบน้ําชา TEEPEE “KOTA” สูตรพิเศษโดยเฉพาะพรอม
อาหารวางแซนดวิช ชาและกาแฟ จากนั้นเดินทางสูทาเรือ SAMPO Icebreaker
เรือตัดน้ําแข็ง หรือ ไอซเบรกเกอร ที่โดงดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจําการ
แลว มีการนํามาใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับความหฤหรรษกับประสบการณใหมๆ
จากเรือทลายน้ําแข็งที่บดทลายมากวา 30 ปในเขตอารคติก
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ SAMPO ICEBREAKER
Buffet
นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุงน้ําแข็งของ
SAMPO Icebreaker ที่จับตัวหนากวา 1 เมตรในแตละวัน วายน้ําทะเล Ice
Floating ลงวายน้ําในบอน้ํากลางทะเลที่หนาวเย็น และลอมรอบไปดวยน้ําแข็ง
หนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกวา 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right
Thermal Suit
จากนั้นนําทานเขาสู ปราสาทหิมะ Snow Castle กิจกรรมของชาวขัว้ โลกเหนือใน
ฤดูหนาว ที่มีการรังสรรคผลงานอันยิ่งใหญ ทีมงานผูชํานาญการจะเริ่มการ
แกะสลักและนําเอาน้ําแข็งกอนมหึมามาตกแตงเปนรูปแบบตางๆ รวมถึงการ
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19.00 น.

08 ก.พ. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.
21.00 น.

09 ก.พ. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

จําลองแบบใหเปนเมืองน้ําแข็งที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลกโดยฝมือมนุษย
นอกจากนี้ยังมีการสรางโรงแรมน้ําแข็ง ใหนกั ทองเที่ยวไดหาประสบการณแปลก
ใหมและภัตตาคารน้ําแข็ง รวมไปถึง Ice Bar
รับประทานอาหารค่ํา Romantic Dinner @ ภัตตาคารน้ําแข็ง บนโตะ
Local
น้ําแข็งแกะสลักใหคุณไดดมื่ ด่ํากับบรรยากาศอันแสนวิเศษ
นําทานเขาสูที่พัก SCANDIC HOTEL KEMI **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com/h
อิสระใหทานไดพักผอนหลังจากเดินทางไกล
otels/finland/kemi/scandic
-kemi/rooms
เคมิ – โรวาเนียมิ – ซานตาครอส วิลเลจ – ตามลาแสงเหนือ
ศุกร
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางเขาสู เมืองโรวาเนียมิ ตั้งอยูในภูมิภาคแลปปแลนดบนเสน Arctic
Circle หรือวงกลมละติจูด 66 องศาเหนือ ที่มีปรากฏการณพระอาทิตยเที่ยงคืน
ในชวงฤดูรอน (Midnight Sun) และปรากฏการณแสงเหนือ (Northern Light)
ในชวงฤดูหนาว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเยี่ยมชม หมูบานซานตา (Santa Clause Village) ซึ่งตั้งอยูบนเสนอารค
ติกเซอรเคิล ภายในหมูบานมีที่ทําการไปรษณีย สําหรับทานที่ตองการสง
ของขวัญไปยังคนที่ทานรัก, รานขายของที่ระลึก, ถายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดี
เปนที่ระลึกในการมาเยือน พรอมรับประกาศนียบัตร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะตามลาหาแสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเปนวงรอบๆ ขั้วแม
เหล็กโลกพาดผานประเทศตางๆ ที่ตั้งอยูเหนือเสนอารคติก ไดแก ไอซแลนด
กรีนแลนด แคนาดา อลาสกา รวมไปถึงตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอรเวย
สวีเดน ฟนแลนด และรัสเซีย ทีต่ ั้งอยูใตวงแหวนออโรรา (Aurora Ring) จึงทําใหมี
โอกาสที่จะเห็นแสงเหนือไดมากที่สุด การชมแสงเหนือจะเริ่มกันในชวงฤดูหนาว
ไปจนถึงฤดูใบไมผลิ การที่จะไดเห็นแสงเหนือนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง
สําคัญที่สุดก็คือ ปริมาณและความเขมขนของ Solar Storm ซึ่งสามารถดูไดจาก
KP Index ของแสงเหนือที่พยากรณในแตละวันซึ่งมีทั้งหมด 7 ระดับ
นําทานเขาสูที่พัก SANTA’S HOTEL SANTA CLAUS **** หรือเทียบเทาใน www.santashotels.fi/en/ho
ระดับเดียวกัน
telsantaclaus
โรวาเนียมิ – KAKSLAUTTANEN – นอนบานอิกลู – Husky Safari –
เสาร
Reindeer Sleigh
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
นําทานเดินทางสู หมูบานอิกลูแคสสลอตทาเนน KAKSLAUTTANEN ซึ่งตั้งอยู
เหนือเสนอารคติก ใหทานไดสัมผัสประสบการณพิเศษ ถึงแมในปจจุบันจะมี
โรงแรมแบบอิกลูใหบริการอยูห ลายแหง แต ณ ที่แหงนี้ยังงดงามและคงไวดวย
เสนหของการวาง Landscape ที่สวยงามแกผูไดมาเยือน นับไดวาเปนเอกลักษณ
ที่โดดเดนไมเหมือนใคร เพียงแหงเดียวเทานั้น !!!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน เขาพักในบานอิกลู (Glass Igloos) บานเรือนกระจกซึ่งไดถูกออกแบบ
พิเศษ ผลิตจากกระจกนําความรอนแบบพิเศษ มีการปรับอุณหภูมิภายในหอง
อบอุนตลอด เพื่อใหปองกันหิมะเกาะเปนน้ําแข็ง และไมใหบดบังทัศนียภาพความ
งามดานนอกหอง และยังใหทานไดชมวิวภายนอกอยางชัดเจน ในวันที่ทองฟา
เปด ทานจะไดนอนบนเตียงแสนอุน หากทานโชคดียามค่าํ คืน แสงเหนืออาจจะ
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Local

14.00 น.

16.00 น.

19.00 น.
10 ก.พ. 62
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

18.00 น.

Optional
11 ก.พ. 62
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
13.55 น.
15.25 น.
18.00 น.

ปรากฏเหนือหลังคากระจกใหทานไดนอนชมกอนนิทรา เปนประสบการณอันนา
ประทับใจ
เริ่มกิจกรรมแรกกับประสบการณ ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30
นาที) ฮัสกี้เปนสุนัขที่มีมายาวนานกวา 3,000 ปมาแลว เพื่อใชในการลากเลื่อน
บรรทุกสิ่งของ เปนพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได
กลายมาเปนสุนัขลากเลื่อน ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัข
ลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเปนกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร
(Musher) เปนผูบังคับเลื่อนในการแขงขันแตละครั้ง จนแพรหลายไปยังหลาย
ประเทศแถบขั้วโลก
กิจกรรมที่ 2 สนุกกับ กวางเรนเดียร พาหนะสําคัญของคุณลุงซานตา ที่ใชเทียม
เลื่อนหิมะ ใหทานทดลอง นั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทําใหทานไดรูสึก
ตื่นเตนกับความเร็วในรูปแบบใหมพรอมรับ Reindeer driving license เปนที่
ระลึก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOOS
www.kakslauttanen.fi
KAKSLAUTTANEN – คีรกเคเนส (นอรเวย) – King Crab Safari
อาทิตย
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสู เมืองคีรกเคเนส Kirkenes เมืองที่ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ
สุดของนอรเวย ไกลจากเสนอารกติก 400 ก.ม. และหางจากชายแดนรัสเซียเพียง
15 ก.ม. หรือรูจ ักกันในนามของนครหลวงแหงทะเลบาเรนซ บานหลากสีสันสไตล
นอรวีเจียน เรียงรายชวนใหชา งภาพกดชัดเตอรแบบรัวๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังเปน
เมืองสุดทายของเสนทางเรือสําราญเหนือสุดของนอรเวย Hurtigruten
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เชิญทานสนุกกับกิจกรรมที่โดงดังที่สุดของคีรกเคเนส King Crab Safari กิจกรรม
ที่ถือกําเนิดขึ้นในป 1996 เรือ Riverboat นําทานไปยัง Boris Gleb สัญลักษณที่
ใชเปนเขตพรมแดนของนอรเวย-รัสเซีย ที่จะบอกเลาเรื่องราวการใชชีวิตของคน
ทั้งสองประเทศที่ตางการปกครอง หลังจากได King Crab แลวจะนํามาปรุงเปน
อาหารใหนักทองเที่ยวไดชิมรสชาติปูยักษแบบสดๆ ที่จับขึ้นมาจากทองทะเล เปน
ประสบการณทหี่ าไมไดในโลกใบนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL SCANDIC KIRKENES **** หรือเทียบเทาในระดับ www.scandichotels.com/h
เดียวกัน
otels/norway/kirkenes/sca
ndic-kirkenes
ทานสามารถเลือกซื้อกิจกรรม Husky Safari / Snowmobile เพื่อตามลาหาแสง
เหนือ โปรดสอบถามราคาคาใชจายไดจากหัวหนาทัวร
คีรกเคเนส – อิวาโล (ฟนแลนด) – บินสูก รุงเฮลซิงกิ
จันทร
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
เดินทางกลับสู อิวาโล ผานทะเลสาบไอนารี 1 ในทะเลสาบ 187,888 แหงทั่วทั้ง
ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ออกเดินทางกลับสู กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 604
ถึง สนามบินกรุงเฮลซิงกิ เขาสูตัวเมืองเพื่อเช็คอิน แลวอิสระใหทานไดชอปปงใน
หางสรรพสินคาอันทันสมัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Thai
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12 ก.พ. 62
08.00 น.
09.00 น.

นําทานเขาสูที่พัก HOTEL HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER **** www.ihg.com/holidayinn/h
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
otels/us/en/helsinki/helek/
hoteldetail?cm_mmc=Goo
gleMaps-_-HI-_-FI-_HELEK
กรุงเฮลซิงกิ - ปอรโว – สนามบินเฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ
อังคาร
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
นําทานเที่ยวชมกรุงเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มี
ชื่อเสียงนอกจากจะเปนตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว
ยั ง เป น แหล ง ขายปลานานาชนิ ด อาหาร ผลไม และดอกไม เป น ที่ ตั้ ง สถานที่
สํ า คั ญ อาทิ ทํ า เนี ย บประธานาธิ บ ดี ศาลากลางและโบสถ แล ว นํ า ชม Rock
Church โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นอง ตัวโมและติโม ในปค.ศ.1969 เปนโบสถ
แบบลูเธอรันที่สรางอยูภายในหินขนาดใหญ มีการตกแตงแบบทันสมัยพรอม
ระบบเสียงที่ดี พาทานชม จัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเปนที่ตั้งของ
อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน

13.00 น.
14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เดินทางสู เมืองปอรโว (Porvoo) เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดวยความสุข ความงามล้ํา
(52 ก.ม.)
ค า ของบรรยากาศเมื อ งเก า ได รั บ การอนุ รั ก ษ ไ ว เ ป น อย า งดี ส มกั บ เป น แหล ง
ทองเที่ยวขึ้นชื่อของฟนแลนด ทัศนียภาพของปาไมเขียวขจีที่ชาวฟนนภาคภูมิใจ
เปนอยางยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ปาและอนุรักษพื้นที่สีเขียวเปนอันดับตนๆ ของโลก
เมืองปอรโว สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1346 ใหเปนศูนยกลางทางการคา เมื่อศตวรรษที่
13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยูในปกครองของสวีเดน เขาสู เขตเมืองเกา The
Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบาน บานไมหลากสีสวยงามที่ปลูก
เรียงรายริมแมน้ําเปนเสนหอีกอยางหนึ่งที่นาหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดู
คลายบานตุกตา ชาวฟนนมักจะแวะเยี่ยมชมบานของ เจ. แอล. รูเนอเบิรก (J.L.
Runeberg) ศิลปนคนสําคัญผูแตงเพลงชาติฟนแลนด แวะชม โบสถใหญ
(Porvoon tuomiokirkko) เปนโบสถลูเธอรันที่เกาแกที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันวาแม
พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะไดอยางนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถนนคนเดิน
ในเขตเมืองเกาเปนยานชอปปง ที่มีทั้งรานขายของที่ระลึก, ราน อาหาร, ราน
กาแฟเก ๆ, รานขนม Runeberg พื้นบานตนตํารับของเมืองนี้ อบอุนใจไปดวย
รอยยิ้มของชาวเมืองที่ตอนรับนักทองเที่ยว
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
20.30 น.
ออกเดินทางสู สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
13 ก.พ. 62 กรุงเทพฯ
พุธ
00.40 น.
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 143
15.35 น.
ถึง สนามบิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)
กําหนดการเดินทาง 06 - 13 กุมภาพันธ 2562
คาทัวรตอทาน :
 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
149,000. เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใ หญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
134,900. เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
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 พักหองเดี่ยว (Single room) จายเพิ่มทานละ

25,000.-5,000.-7,500.-32,000.-27,000.-

 Triple Reduction for Keilo Glass Igloos (สวนลดสําหรับทานที่ 3 )
 Quadruple Reduction for Keilo Glass Igloos(สวนลดสําหรับทานที่4)

คาทัวรรวม :

 ไมใชตั๋วเครื่องบิน ผูใหญหักทานละ
 ไมใชตั๋วเครื่องบิน เด็กหักทานละ

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Snow
Castle / Reindeer Safari / Dinner Ice Restaurant / King Crab Safari
มูลคา Activity ในโปรแกรมมีดังนี้
1.Icebreaker + Lunch = 12,000 บาท
2.Snow Castle+Dinner = 1,800 บาท
3.Snow Mobile
= 4,000 บาท
4.King Crab Safari = 6,600 บาท / เด็ก 3,300 บาท
(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินหากทานไมไดรับการบริการอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดอัน
เนื่องมาจากสภาพอากาศหรือมีการยกเลิกโดยมิไดแจงลวงหนา ในกรณีที่ทานไมประสงคเลนกิจกรรม
กรุณาแจงลวงหนาในวันที่ทานทําการจองทัวร)
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในสแกนดิเนเวีย
โดยเฉพาะในเขตแลปปแลนด สวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวัน
ดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถโคช ในฟนแลนด กําหนดมาตรฐานไวที่ 2 ยูโร / ทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซาฟนแลนด (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง
ไมเกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟนนแอร เขมงวดเรื่องน้าํ หนักกระเปา ซึ่งอาจทําใหทานตองมีคาใชจาย
เพิ่ม)
คาทัวรไมรวม :
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจา ยสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน
หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิม่
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณา
จองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจํา
ดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หาก
ทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
EUR45_FI-ICEBREAKER 8 D
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1.
2.
3.
4.
5.

เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูช ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรม
ทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)

หมายเหตุ

1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หลักเกณฑที่นํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวไมสามารถ
คืนเงินไดเปนไปตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ต๋วั เครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินฟนแอร ในกรณีต๋วั กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ One World ไดขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการ
บินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือ หองพักคู คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่ง
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อาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปปแลนด จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการใน
การยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบิน
ที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวรที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจา ยในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน
ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระ
ของผูโดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี
ประกันภัย

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตางๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมี
ขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ เด็ก
, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศฟนแลนด ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ (3 สัปดาห)
คณะผูเดินทางทุกทานตองมาสแกนลายนิ้วมือที่ศูนยรับยื่นวีซาประเทศฟนแลนดดวยตัวเองทุกทาน
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวซี าใน
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กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวซี า
 รูปถายสีขนาดกวาง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตร ใบหนาตรงมีขนาด 25-35 มิลลิเมตร จํานวน 2 รูป พื้นหลังเปนสี
ขาวเทานั้น (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว
หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอม
วัตถุประสงค
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 3 เดือน ตองอัพเดท ณ เดือนปจจุบันที่ยื่นคํารองขอวีซา ควรเลือกเลมที่มีการเขา
ออกของเงินสม่ําเสมอและอัพเดทตอเนื่อง ในกรณีการเงินอัพเดทไมตอเนื่องเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไปตองขอเปนสเตทเมนท
ยอนหลัง 3 เดือน ตองอัพเดท ณ เดือนปจจุบันที่ยื่นคํารองขอวีซา และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา
ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใด
บัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย

***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6
แลว ทางบริษทั จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุชอื่ ผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เนื่องจากการขอวีซา ในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกบั ผูรองขอ
หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตาม ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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