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06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินฟินแอร์(AY) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
09.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองโอวลุ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์(AY) เท่ียวบินท่ี 

AY142 (09.05-15.00) / AY441 (16.00-17.05) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13 ชัว่โมง (รวม
เวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินเฮลซิงกิ) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-โอวลุ(ฟินแลนด์) 
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17.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโอวลุ ประเทศฟินแลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงั
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่
เมืองโอวลุ(Oulu) ประเทศฟินแลนด์ ในแถบ
สแกนดินีเวีย ท่ีมีความสวยงามน่ามาเท่ียวอย่าง
มาก ด้วยอากาศท่ีแสนหนาวเย็น ก็นับว่าเป็นอีก
มนต์เสน่ห์ท่ีน่าสนใจ และด้วยความท่ีเมืองโอวลุ
นัน้ตัง้อยู่ใกล้กับเส้นอาร์กติก จึงท าให้สามารถ
มองเห็นพระอาทิตย์เท่ียงคืนได้อีกตลอดเดือน
มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ท่ีจะมีแสงแดดตลอด 
24 ชัว่โมง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Radisson Blu, Oulu หรือเทียบเท่า 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองโอวลุ ถ่ายรูปกับ รูปป้ัน
ต ารวจรูปร่างอ้วนน่ารัก(Toripolliisi) เป็นจุด
ไฮไลน์เช็คอินของเมืองนีท่ี้มาแล้วต้องถ่ายรูปคู่  
น าท่านได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีท่าน
จะต้องประทบัใจไม่รู้ลืมด้วยการนั่งรถลากเล่ือน
โดย กว า ง เ รน เ ดี ย ร์ ( Reindeer-Sledding) 
ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ 
ท่านสามารถให้อาหาร และสมัผสัความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด  

วันที่ 2  โอวลุ-รูปป้ันต ารวจ-น่ังรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์-คูซาโม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาโม(Kuusamo) เมือง
ท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์ ทัง้ผู้คนท่ียิม้แย้มแจ่มใสและ
ความเป็นธรรมชาติ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภูมิภาคนีภ้าคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ฟินแลนด์ห่างจากเฮลซิงกิ 800 กิโลเมตร โดยมี
นกัท่องเท่ียวเกือบสองล้านคนต่อปี เป็นสถานท่ีท่ี
เหมาะส าหรับผู้ ช่ืนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เป็น
เมืองท่ีล้อมรอบด้วยทะเลสาบ แม่น า้น า้ตกและ
หุบเขา เป็นส่วนหน่ึงของอาร์กติก เซอร์เคิล 
ดินแดนแลปแลนด์ มีขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 5,805 ตารางกิโลเมตร มีสภาพเป็นผืนน า้ประมาณ 799 ตาราง
กิโลเมตร ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดมีแนวความยาวถึง 2,700 กิโลเมตร จัดเป็นเมืองท่ีมีความงดงามทาง
ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว เมื่อฤดหูนาวมาเยือนทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นสีขาวราวอาณาจักร
แห่งเทพนิยาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 0 องศา มีหน้าหนาวท่ียาวนานท่ีสุดของยุโรป โดยกิน
เวลาถึง 200 วนัในแต่ละปี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ Hotel Holiday Club, Kuusamo หรือเทียบเท่า 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เปิดประสบการณ์แนวใหม่กับกิจกรรมฤดูหนาวท่ี
ไม่ซ า้แบบใคร และถือเป็นกิจกรรมท่ีสนุกท่ีสุด
กิจกรรมหน่ึงในแถบแลปแลนด์  น าท่านชม
ธรรมชาติแนวใหม่กับการลอยตัวบนแม่น า้
(River Floating) ท่ีก าลังเร่ิมจับตัวเป็นน า้แข็ง 
โดยสวมใส่ชุดหุ้มความร้อนกันฉนวน ชูชีพ และ
หมวกกันน๊อกเพื่อกันลมกันหิมะ และเพื่อความ
ปลอดภัย การลอยตัวอยู่ในแม่น า้น า้แข็งท่ีไหล
เอือ้ยเพื่อชมธรรมชาติโดยรอบ เป็นการเปลี่ยน

วันที่ 3  คูซาโม-ชมธรรมชาติแนวใหม่กับการลอยตัวบนแม่น า้-โรวาเนียม ิ
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บรรยากาศการชมธรรมชาติในมมุมองท่ีไม่มีผู้ใดจะได้สมัผสันอกจากผู้ ท่ีท ากิจกรรมนีเ้ท่านัน้ (เน่ืองจาก
ชุดน้ีเป็นชุดป้องกันแบบพิเศษ น ้าไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็นลกัษณะเหมือนชุดชูชีพ ท าให้ลอยคอ
อยู่ในแม่น ้าน ้าแข็งได้ และไม่รู้สึกหนาวเลย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ(Rovaniemi) 
นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขต
หนาวเหนือ)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่  Hotel, Nova Skyland (Aurora Suite) 
ตั ง้ อยู่ ภาย ในหมู่ บ้ านซานตาค ลอส  ห รือ
เทียบเท่า 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ชมห มู่ บ้ านซานตาคลอส (Santa Claus 

Village) ตัง้อยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายใน
หมู่ บ้านมี ท่ีท าการไปรษณีย์ส าหรับ ท่าน ท่ี
ต้องการส่งของขวญัไปยังคนท่ีท่านรัก และยงัมี
ร้านขายของท่ีระลึก ให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝาก 
หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาท่ีใจดีเป็นท่ีระลึก
ในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** อิสระ
ให้ท่านเดินเล่นเท่ียวชมในหมู่บ้านซานตาคลอส 
ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล(Arctic 

Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง 
เพื่อก าหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ 
โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ท่ี 66 องศา 32 
ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือ
สุดท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยู่แถบนีจ้ะไม่ได้พบกับ

วันที่ 4  หมู่บ้านซานตาคลอส-เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล-ฟาร์มสุนัขฮัสกี-้เลว ี
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พระอาทิตย์ขึน้เลยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขฮัสกี(้Husky Farm) ฮสักีเ้ป็นสนุขัท่ีมีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อ
ใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีท่ีปกคลมุไปด้วยน า้แข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่า
เป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อน
ทั ง้หมด ทั ง้ นี เ้ น่ืองจากสุนัขมีน า้หนัก เบา 
คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาว
เย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทัง้
มีความอดทนต่อความเหน่ือยล้าเป็นท่ีหน่ึง จึง
ท าให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลา
ติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิท่ีต ่ากว่าศูนย์องศา 
สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัช
เชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครัง้จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขัว้ 
โลก ให้ท่านสมัผสัประสบการณ์กับสนุขัลากเลื่อน  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเลวี(Levi) เมืองสกีรีสอร์ทขึน้ช่ือท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์ ทัง้ผู้คนท่ียิม้แย้ม
แจ่มใส และความเป็นธรรมชาติ สมัผสับรรยากาศของเมืองสกีรีสอร์ท 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Wilderness Nangu & Igloos, Levi หรือเทียบเท่า   
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

วันที่ 5  เลวี-สกีรีสอร์ท-ซาร์ริเซลก้า-หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน 
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จากนัน้อิสระส าหรับท่านใดท่ีต้องการลองเล่นฝีกหัดการเล่นสกี Skiing ขัน้พืน้ฐาน หรือท่านท่ีเล่นสกี
เป็นแล้ว ก็ขอเชิญเล่นกันอย่างเต็มท่ี การเล่นสกีนัน้ ไม่ได้ยากอย่างท่ีท่านคิด ด้วยการแนะน าจากครู
ฝึกสอนท่ีจะมาแนะน าทักษะของการเล่นสกีขัน้พืน้ฐานท่ีท าให้ท่านปฏิบัติตามได้แบบง่ายๆ ภายใน
ระยะเวลาเพียงไม่ถึง 1 ชัว่โมง เมื่อท่านเรียนรู้ทกัษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถของตวัท่าน สมัผสั
ถึงความรู้สึกเมื่อเล่นสกีเป็นแล้วจะสนุกสนานเพียงใด และเหตใุดการเล่นสกีจึงเป็นกิจกรรมท่ีปรารถนา
ของทุกเพศทุกวยั จนกระทัง่ได้เวลาอันสมควร(ใช้เวลาทัง้ส้ิน 2 ชัว่โมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจ้าง
ครูผู้ฝึกสอน อยู่ในรายการทวัร์แล้ว) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
KING CRAB HOUSE  

(ภตัตาคารข้ึนช่ือของเมือง ด้วยวตัถุดิบ
คุณภาพสัง่ตรงจากทะเลโดยเฉพาะ Red King 
Crab ท่ีเป็นเมนูเด่นของร้าน น ามาปรุงรส
เฉพาะส่วนขา ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอดัแน่นด้วยรสชาติ
ท่ีแนะน าให้ต้องมาล้ิมลอง) 
น า ท่ าน เ ดิ นทา งสู่ เ มื อ ง ซ า ร์ ริ เ ซ ล ก้ า

(Saariselka) ตัง้อยู่เหนือเส้นเขตขัว้โลกเหนือ 
เขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์ โดย
สถานท่ีแห่งนีอ้ยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บ
ของอากาศท่ีปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิว
ทิวทัศน์ให้ช่ืนชมความสวยงามของป่าเขา 
ท่ามกลางหิมะขาวโพลน เพื่อน าท่านสู่โรงแรม
ท่ีพัก  Kakslauttanen Arctic Resort - Igloos 
and Chalets ภายในหมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน (IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN) โดย
สถานท่ีแห่งนีอ้ยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศท่ีปกคลมุไปทัว่บริเวณ และยงัมีวิวทิวทศัน์ให้ช่ืน
ชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนท่ีท่านจะต้องประทบัใจไม่มีวันลืม ส าหรับหมู่บ้าน
เรือนกระจกแห่งนีส้ร้างด้วยกระจกน าความร้อนแบบพิเศษ ซ่ึงจะท าให้ระดบัอณุหภูมิภายในห้องอบอุ่น
ตลอด อีกทัง้ยังป้องกันกระจกไม่ให้ถูกน า้แข็งเกาะเพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน แม้ว่า
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อุณหภูมิภายนอกจะลดต ่าลงมากกว่า -30 องศาเซลเซียสก็ตามอีกทัง้ห้องพักแสนสบายนีย้ังมีห้องน า้
ห้องอาบน า้ พืน้ท่ีนั่งเล่นพร้อมเตาผิงและซาวน่าส่วนตวัไว้คอยบริการ นอกจากนีย้ังมีโบสถ์เล็ก ๆ  และ
บาร์น า้แข็ง ซ่ึงทัง้ 2 อย่างนีจ้ะถูกสร้างขึน้ในช่วงฤดหูนาวเท่านัน้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
พักที่ Hotel, Kakslauttanen Arctic Resort - Igloos and Chalets หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหน่ึงของการ
ท่องเท่ียวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์
โมบิล(Snowmobile) พาหนะท่ีคล่องตัวท่ีสุด
ในการเดินทางบนหิมะหรือน า้แข็ง โดยท่านจะ
ไ ด้ รั บ ค า แ น ะ น า ใ น ก า ร ขั บ ขี่ ท่ี ถู ก ต้ อ ง 
ส นุกสนานและปลอดภัยจากเ จ้าหน้า ท่ี
ผู้ เ ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการ
เดินทางท่องเท่ียวแบบสโนว์โมบิล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  ได้เวลาพอสมควรแล้วเดินทางไปยงัสนามบินอิวาโล เพื่อเดินทางไปยงัเมืองเฮลซิงกิ 
18.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์  โดยสายการบินฟินแอร์ 

เที่ยวบินที่ AY606 
20.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Radisson Blu, Helsinki หรือเทียบเท่า 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

วันที่ 6  ซาร์ริเซลก้า-สโนว์โมบิล-เฮลซิงก ิ

วันที่ 7  เฮลซิงกิ-มหาวิหารเฮลซิงกิ-โบสถ์หิน-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส-ช้อปป้ิง-กรุงเทพ 
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ท่านชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศ
ฟินแลนด์  ท่ีมี เอกลักษณ์ของตนเอง  กับ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียท่ีจัตุรัสหน้าโบสถ์ 
อันเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีชนะรางวลั
ออสการ์เร่ือง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของ
เฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต 
ถ่ายภาพกับมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki 

Cathedral) ซ่ึงในอดีตเรียกว่า โบสถ์นิโคลัส 
เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามตัง้เด่น
ตระหง่านจนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของ
เฮลซิงกิก็ ว่าได้  ซ่ึงมีนักท่องเ ท่ียวนิยมมา
ถ่ายรูปกันเป็นจ านวนมาก เป็นสถาปัตยกรรม
แบบยุโรปท่ีงดงามคลาสสิค น าท่านชมโบสถ์
หิ น ( Temppeliaukio Church ห รื อ  Rock 
Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลก
กว่าท่ีอ่ืน โดยแต่เดิมพืน้ท่ีของโบสถ์นีเ้ป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ท่ีน่าสนใจ คือระเบิด
เนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนัน้ โบสถ์นีไ้ด้ขึน้ช่ือว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเช่ือว่าเมื่อ
ใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเร่ืองเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นีแ้ล้วจะสมหวงัในสิ่งท่ีอธิษฐาน คนฟินแลนด์มี
ความเช่ือเร่ืองนีเ้น่ืองจากโบสถ์นีส้ร้างขึน้เมื่อ
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันท่ี 
14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตท่ีุ
หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกิ นิยมเลือกมาจัดงาน
แต่งงานกันท่ีโบสถ์แห่งนี ้โดยโบสถ์แห่งนีย้ัง
เป็นหน่ึงใน “HELSINKI’S MOST POPULAT 
TOURIST ATTRACTIONS” อีกด้วย น าท่าน
ชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส(Sibelius Monument) 
ในสวนสาธารณะใจกลางกรุงเฮลซิงกิ มันถูกสร้างขึน้มาเพื่อเป็นอนุสรณ์เเก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิก
ชาวฟินเเลนด์ท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในระดับโลกอย่าง Jean Sibelius ซ่ึงเขาคนนีน่ี้เองท่ีเป็นผู้ประพนัธ์
เพลงปลุกใจชาวฟินเเลนด์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัอย่างมากในช่ือเพลงฟินแลนเดีย ท่ีกล่าวถึงความรักชาติ
เเละอิสระเสรีภาพ เพื่อปลกุใจให้ชาวฟินน์ทุกคนลกุขึน้มาต่อสู้ เรียกร้องเอกราชจากรัสเซียในขณะนัน้ ซ่ึง
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ก็สามารถท าได้ส าเร็จในเวลาต่อมากเเละท าให้
ฟินเเลนด์ เป็นอย่างทุกวันนี  ้ เ เละเมืองเขา
เสียชีวิตลง ชาวฟินเเลนด์จึงได้สร้างอนุสรณ์
เเห่งนี ้จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้บริเวณถนน

เอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดิน
ส าหรับนักช้อปท่ีต้องไม่พลาดมาเยือน เป็น
แหล่ ง ช้อปปิ ้ง ใจกลางเมือง ซ่ึงมีทั ง้สินค้า
พืน้เมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเฮลซิงกิ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

16.50 น.  ออกเดินทางจากเมืองเฮลซิงกิ กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์(AY) เท่ียวบินท่ี AY141 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.35 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 
 
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 
 
 
 

 
 

วันที่ 8  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนีไ้ม่รวมอยู่ในค่าทวัร์  
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง  

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

พฤหสับด-ีพฤหสับด ี
(วนัวาเลนไทน)์ 

10 - 17 ก.พ. 65 159,999.- 159,999.- 30,000.- 

เสาร-์เสาร ์ 12 - 19 ม.ีค. 65 159,999.- 159,999.- 30,000.- 

เสาร-์เสาร ์

(วนัจกัร)ี 02 - 09 เม.ย. 65 169,999.- 169,999.- 30,000.- 

เสาร-์เสาร ์
(วนัสงกรานต)์ 09 - 16 เม.ย. 65 169,999.- 169,999.- 30,000.- 

อาทติย-์อาทติย ์
(วนัสงกรานต)์ 10 - 17 เม.ย. 65 169,999.- 169,999.- 30,000.- 

หมายเหตุ : เนือ่งจากโรงแรงทีพ่กัในโปรแกรมไม่มหีอ้งTriple room หอ้งส าหรบัพกัสามทา่น 
ลุกคา้ทีจ่อง3ทา่น ตอ้งพกัแบบหอ้ง Single room หอ้งพกัเตยีงเดีย่ว (พกั 1 คน) เทา่น ัน้ 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธิในการ
ปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
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5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 23 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
7. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างเดนิทางต่างประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. ค่าวซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
11.กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12.ซมิเน็ตต่างประเทศ 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 40 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง
แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรับตดิวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เน่ืองจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่าย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือ
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / 
ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
 


