
 



 

 
 
 
06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภมูิเคานเ์ตอร์

สายการบินฟินแอร(์AY)พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

09.05น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองโอวลุ ประเทศฟินแลนดโ์ดยสายการบินฟินแอร(์AY)เท่ียวบินท่ีAY142 

(09.05-15.00)/ AY441 (16.00-17.05)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13ชั่วโมง(รวมเวลาแวะ

เปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินเฮลซิงกิ) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วันที1่  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ -โอวลุ(ฟินแลนด)์ 
 



17.05น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองโอวลุ ประเทศฟินแลนด์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5ชั่วโมง)หลงั

ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํทา่นเดินทางสู่

เมืองโอวลุ (Oulu)ประเทศฟินแลนด ์ในแถบ

สแกนดินีเวีย ท่ีมีความสวยงามนา่มาเท่ียวอยา่ง

มาก ดว้ยอากาศท่ีแสนหนาวเยน็ ก็นบัวา่เป็นอีก

มนตเ์สนห่ท่ี์นา่สนใจ และดว้ยความท่ีเมืองโอวลุ

นัน้ตัง้อยูใ่กลก้บัเสน้อารก์ติก จึงทาํใหส้ามารถ

มองเห็นพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนไดอี้กตลอดเดือน

มิถนุายน ถึงเดือนสงิหาคม ท่ีจะมีแสงแดดตลอด 

24 ชั่วโมง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคาร 

พักที่Hotel Radisson Blu, Ouluหรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเท่ียวชมเมืองโอวล ุถ่ายรูปกบั รูปป้ัน

ตาํรวจรูปร่างอ้วนน่ารัก( Toripolliisi)เป็นจุด

ไฮไลนเ์ช็คอินของเมืองนีท่ี้มาแลว้ตอ้งถ่ายรูปคู ่ 

นาํทา่นไดมี้โอกาสเปิดประสบการณใ์หม่ท่ีทา่น

จะตอ้งประทบัใจไม่รูล้มืดว้ยการน่ังรถลากเล่ือน

โดยกวางเรนเดียร(์ Reindeer-

Sledding)ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบน

ลานหิมะ ทา่นสามารถใหอ้าหาร และสมัผสัความนา่รกัของกวางเรนเดียรไ์ดอ้ยา่งใกลชิ้ด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่เมืองคูซาโม( Kuusamo)เมือง

ท่ีเต็มไปดว้ยเสนห่ ์ทัง้ผูค้นท่ียิม้แยม้แจ่มใสและ

ความเป็นธรรมชาติ เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีใหญ่

ท่ีสดุในภมิูภาคนีภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ฟินแลนดห์า่งจากเฮลซิงกิ 800 กิโลเมตร โดยมี

นกัทอ่งเท่ียวเกือบสองลา้นคนตอ่ปี เป็นสถานท่ี

วันที ่2  โอวลุ-รูปป้ันตาํรวจ-น่ังรถลากเลื่อนกวางเรนเดยีร-์คูซาโม  



ท่ีเหมาะสาํหรบัผูช่ื้นชอบกิจกรรมกลางแจง้ เป็นเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ แมน่ ํา้น ํา้ตกและหบุเขา 

เป็นสว่นหนึ่งของอารก์ติก เซอรเ์คิลดินแดนแลป

แลนด ์มีขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 5,805 ตาราง

กิโลเมตร มีสภาพเป็นผืนนํา้ประมาณ 799 

ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุมีแนวความ

ยาวถึง 2,700 กิโลเมตร จดัเป็นเมืองท่ีมีความ

งดงามทางธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เม่ือ

ฤดหูนาวมาเยือนทกุสิ่งทกุอยา่งจะกลายเป็นสี

ขาวราวอาณาจกัรแหง่เทพนิยาย อุณหภมิูโดย

เฉลี่ยอยูท่ี่ประมาณ 0 องศา มีหนา้หนาวท่ียาวนานท่ีสดุของยโุรป โดยกินเวลาถึง 200 วนัในแตล่ะปี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคาร 

  พักที่ Hotel Holiday Club,Kuusamoหรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เปิดประสบการณแ์นวใหมก่บักิจกรรมฤดหูนาว

ท่ีไม่ซ ํา้แบบใคร และถือเป็นกิจกรรมท่ีสนกุท่ีสดุ

กิจกรรมหนึ่งในแถบแลปแลนดน์าํทา่น ชม

ธรรมชาติแนวใหม่กับการลอยตัวบนแม่นํ้า

(River Floating)ท่ีกาํลงัเริ่มจบัตวัเป็นนํา้แข็ง 

โดยสวมใสชุ่ดหุม้ความรอ้นกนัฉนวน ชูชีพ และ

หมวกกนัน๊อกเพ่ือกนัลมกนัหิมะ และเพ่ือความ

ปลอดภยั การลอยตวัอยูใ่นแม่นํา้น ํา้แข็งท่ีไหลเอือ้ยเพ่ือชมธรรมชาติโดยรอบ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ

การชมธรรมชาติในมมุมองท่ีไม่มีผูใ้ดจะได้

สมัผสันอกจากผูท่ี้ทาํกิจกรรมนีเ้ทา่นัน้

(เนือ่งจากชุดนีเ้ป็นชุดป้องกนัแบบพเิศษ นํา้ไม่

สามารถเขา้สูภ่ายในได ้เป็นลกัษณะเหมือนชุด

ชูชีพ ทาํใหล้อยคออยู่ในแม่นํา้น ํา้แขง็ได ้และ

ไม่รูส้กึหนาวเลย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

วันที ่3  คูซาโม-ชมธรรมชาตแินวใหม่กับการลอยตัวบนแม่นํา้-โรวาเนียม ิ



นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองโรวาเนียมิ(Rovaniemi)นครหลวงของเขตแลปแลนด ์ดินแดนมหศัจรรยบ์รเิวณ

เสน้อารค์ติก (เสน้แบง่เขตอบอุ่นกบัเขตหนาวเหนือ) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคาร 

พักที่Hotel, Nova Skyland (Aurora Suite)ตัง้อยูภ่ายในหมู่บา้นซานตาคลอสหรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ชมหมู่บ้านซานตาคลอส( Santa Claus 

Village)ตัง้อยูบ่นเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิล ภายใน

หมู่บา้นมีท่ีทาํการไปรษณียส์าํหรบัทา่นท่ี

ตอ้งการสง่ของขวญัไปยงัคนท่ีทา่นรกั และยงัมี

รา้นขายของท่ีระลกึ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก 

หรอืถ่ายรูปกบัคณุลงุซานตาท่ีใจดีเป็นท่ีระลกึ

ในการมาเยือน **ไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร*์* อิสระ

ใหท้า่นเดินเลน่เท่ียวชมในหมู่บา้น

ซานตาคลอสถ่ายภาพกบั เส้นอารค์ติกเซอร์

เคิล(Arctic Circle)เสน้แบง่เขตแดนตามเสน้รุง้

และเสน้แวง เพ่ือกาํหนดขอบเขตของบรเิวณซีก

โลกเหนือ โดยเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิลจะอยูท่ี่ 66 

องศา 32 ลปิดา 44 ฟิลปิดาเหนือ เป็นตวับง่

บอกจุดเหนือสดุท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยูแ่ถบนี ้

จะไม่ไดพ้บกบัพระอาทิตยข์ึน้เลยอยา่งนอ้ย 24 

ชั่วโมง หรอืพระอาทิตยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชั่วโมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขฮัสกี(้ Husky 

Farm)ฮสักีเ้ป็นสนุขัท่ีมีมายาวนานกวา่ 3,000 

ปีมาแลว้ เพ่ือใชใ้นการลากเลื่อนบรรทกุสิ่งของ 

หรอืเป็นพาหนะในพืน้ท่ีท่ีปกคลมุไปดว้ย

นํา้แข็ง และหิมะ จึงถือไดว้า่เป็นสนุขัลากเลื่อน

พนัธุแ์ท ้ท่ีมีประสทิธิภาพในการลากเลื่อน

วันที ่4  หมู่บ้านซานตาคลอส-เส้นอารค์ตกิเซอรเ์คิล-ฟารม์สุนัขฮัสกี-้เลวี 



สงูสดุในบรรดาสนุขัลากเลื่อนทัง้หมด ทัง้นีเ้น่ืองจากสนุขัมีนํา้หนกัเบา คลอ่งตวั วอ่งไว แข็งแรง อดทน

ตอ่ความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดหูนาวไดดี้ รวมทัง้มีความอดทนตอ่ความเหน่ือยลา้เป็นท่ี

หนึ่ง จึงทาํใหส้ามารถลากเลื่อนดว้ยความเรว็เป็นเวลาติดตอ่กนันานๆ ในอุณหภมิูท่ีตํ่ากวา่ศนูยอ์งศา 

สนุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมชัเชอร ์( Musher) เป็นผูบ้งัคบัเลื่อนในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้

จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศแถบขัว้ โลก ใหท้า่นสมัผสัประสบการณก์บัสนุขัลากเลื่อน 

จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองเลว(ี Levi) เมืองสกีรสีอรท์ขึน้ช่ือท่ีเต็มไปดว้ยเสนห่ ์ทัง้ผูค้นท่ียิม้แยม้

แจ่มใส และความเป็นธรรมชาติ สมัผสับรรยากาศของเมืองสกีรสีอรท์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคาร 

พักที่Hotel Wilderness Nangu& Igloos,Leviหรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้อิสระสาํหรบัทา่นใดท่ีตอ้งการลองเลน่

ฝีกหัดการเล่นสกี Skiingขัน้พืน้ฐาน หรอื

ทา่นท่ีเลน่สกีเป็นแลว้ ก็ขอเชิญเลน่กนัอยา่ง

เต็มท่ี การเลน่สกีนัน้ ไมไ่ดย้ากอยา่งท่ีทา่นคิด 

ดว้ยการแนะนาํจากครูฝึกสอนท่ีจะมาแนะนาํ

ทกัษะของการเลน่สกีขัน้พืน้ฐานท่ีทาํใหท้า่น

ปฏิบติัตามไดแ้บบงา่ยๆ ภายในระยะเวลา

เพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง เม่ือทา่นเรยีนรูท้กัษะแลว้ 

ทา่นจะไดล้องความสามารถของตวัทา่น 

สมัผสัถึงความรูส้กึเม่ือเลน่สกีเป็นแลว้จะ

สนกุสนานเพียงใด และเหตใุดการเลน่สกีจึง

เป็นกิจกรรมท่ีปรารถนาของทกุเพศทกุวยั 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร (ใชเ้วลาทัง้สิน้ 2 

ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ ์ค่าจา้งครูผู ้

ฝึกสอน อยู่ในรายการทวัรแ์ลว้) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารKINGCRABHOUSE  

(ภตัตาคารขึน้ชือ่ของเมือง ดว้ยวตัถดุบิคณุภาพสัง่ตรงจากทะเลโดยเฉพาะ Red King Crab ทีเ่ป็นเมนู

เด่นของรา้น นาํมาปรุงรสเฉพาะสว่นขา ซ่ึงเป็นสว่นทีอ่ดัแนน่ดว้ยรสชาตทิีแ่นะนาํใหต้อ้งมาลิม้ลอง) 

วันที ่5  เลวี-สกีรีสอรท์-ซารริ์เซลก้า-หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน 



นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองซารริ์เซลก้า( Saariselka)ตัง้อยูเ่หนือเสน้เขตขัว้โลกเหนือ เขตแลปแลนด ์ของ

ประเทศฟินแลนด ์โดยสถานท่ีแหง่นีอ้ยู่

ทา่มกลางความหนาวเหน็บของอากาศท่ีปก

คลมุไปทั่วบรเิวณ และยงัมีวิวทิวทศันใ์หช่ื้นชม

ความสวยงามของป่าเขา ทา่มกลางหิมะขาว

โพลน เพ่ือนาํทา่นสูโ่รงแรมท่ีพกั 

Kakslauttanen Arctic Resort - Igloos and 

Chalets ภายใน หมู่บ้านอิกลูแคคสลอต

ทาเนน

(IGLOOVILLAGEKAKSLAUTTANEN)โดย

สถานท่ีแหง่นีอ้ยูท่า่มกลางความหนาวเหน็บ

ของอากาศท่ีปกคลมุไปทั่วบรเิวณ และยงัมีวิว

ทิวทศันใ์หช่ื้นชมความสวยงามของป่าเขา 

ทา่มกลางหิมะขาวโพลนท่ีทา่นจะตอ้ง

ประทบัใจไม่มีวนัลมื สาํหรบัหมู่บา้นเรอืน

กระจกแหง่นีส้รา้งดว้ยกระจกนาํความรอ้น

แบบพิเศษซึ่งจะทาํใหร้ะดบัอุณหภมิูภายในหอ้งอบอุ่นตลอด อีกทัง้ยงัปอ้งกนักระจกไม่ใหถ้กูนํา้แข็ง

เกาะเพ่ือใหท้า่นไดช้มวิวภายนอกอยา่งชดัเจน แมว้า่อุณหภมิูภายนอกจะลดตํ่าลงมากกวา่ - 30 องศา

เซลเซียสก็ตามอีกทัง้หอ้งพกัแสนสบายนีย้งัมีหอ้งนํา้หอ้งอาบนํา้ พืน้ท่ีนั่งเลน่พรอ้มเตาผิงและซาวนา่

สว่นตวัไวค้อยบรกิาร นอกจากนีย้งัมีโบสถเ์ลก็ ๆ และบารน์ ํา้แข็ง ซึ่งทัง้ 2 อยา่งนีจ้ะถกูสรา้งขึน้ในช่วง

ฤดหูนาวเทา่นัน้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคารในโรงแรม 

พักที่Hotel,Kakslauttanen Arctic Resort - Igloos and Chalets หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นสมัผสักิจกรรมอนัดบัหนึ่งของการ

ทอ่งเท่ียวแบบตะลยุหิมะ ดว้ยการ ขับข่ีสโนว์

โมบิล( Snowmobile)พาหนะท่ีคลอ่งตวัท่ีสดุ

ในการเดินทางบนหิมะหรอืนํา้แข็ง โดยทา่นจะ

วันที ่6  ซารริ์เซลก้า-สโนวโ์มบลิ-เฮลซงิก ิ



ไดร้บัคาํแนะนาํในการขบัข่ีท่ีถกูตอ้ง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และชาํนาญ

เสน้ทางในการเดินทางทอ่งเท่ียวแบบสโนวโ์มบิล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  ไดเ้วลาพอสมควรแลว้เดินทางไปยงัสนามบินอิวาโลเพ่ือเดินทางไปยงัเมืองเฮลซิงกิ 

18.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน เมืองเฮลซงิกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์

เที่ยวบินที่AY606 

20.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮลซงิกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด ์
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel Radisson Blu, Helsinkiหรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ทา่นชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศ

ฟินแลนด ์ท่ีมีเอกลกัษณข์องตนเอง กบั

สถาปัตยกรรมแบบรสัเซียท่ีจตัรุสัหนา้โบสถ ์

อนัเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรท่ี์ชนะรางวลั

ออสการเ์รื่อง “เรดส์” โดยใชฉ้ากมโหฬารของ

เฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต 

ถ่ายภาพกบั มหาวิหารเฮลซิงกิ ( Helsinki 

Cathedral)ซึ่งในอดีตเรยีกวา่ โบสถนิ์โคลสั 

เป็นมหาวิหารสขีาวบรสิทุธ์ิสวยงามตัง้เดน่

ตระหงา่นจนเรยีกวา่เป็นจุดแลนดม์ารก์ของ

เฮลซิงกิก็วา่ได ้ซึ่งมีนกัทอ่งเท่ียวนิยมมา

ถ่ายรูปกนัเป็นจาํนวนมาก เป็นสถาปัตยกรรม

แบบยโุรปท่ีงดงามคลาสสคิ นาํทา่นชม โบสถ์

หิน(Temppeliaukio Church หรือ Rock 

Church) เป็นโบสถท่ี์มีสถาปัตยกรรมแปลก

กวา่ท่ีอ่ืน โดยแตเ่ดิมพืน้ท่ีของโบสถนี์เ้ป็นเนิน

เขา และผูอ้อกแบบไดใ้ชว้ิธีสรา้งโบสถท่ี์

วันที ่7  เฮลซงิกิ-มหาวิหารเฮลซงิกิ-โบสถห์นิ-อนุสาวรียซ์เิบลิอุส-ช้อปป้ิง-กรุงเทพ 



นา่สนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพ่ือสรา้ง

โบสถใ์นนัน้ โบสถนี์ไ้ดข้ึน้ช่ือวา่เป็น โบสถแ์หง่

ความรกั และมีความเช่ือวา่เม่ือใครก็ตามจุด

เทียนอธิฐานเรื่องเก่ียวกบัความรกัในโบสถนี์ ้

แลว้จะสมหวงัในสิ่งท่ีอธิษฐาน คนฟินแลนดมี์

ความเช่ือเรื่องนีเ้น่ืองจากโบสถนี์ส้รา้งขึน้เม่ือ

วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์ 2511 และเสรจ็เม่ือวนัท่ี 

14 กมุภาพนัธข์องปีถดัไป และนั่นคือสาเหตท่ีุ

หนุม่สาวชาวเฮลซิงกินิยมเลอืกมาจดังานแตง่งานกนัท่ีโบสถแ์หง่นี ้โดยโบสถแ์หง่นีย้งัเป็นหนึ่งใ น

“HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS” อีกดว้ยนาํทา่นชม อนุสาวรียซ์ิเบลิอุส

(SibeliusMonument)ในสวนสาธารณะใจกลางกรุงเฮลซิงกิ มนัถกูสรา้งขึน้มาเพ่ือเป็นอนสุรณเ์เก่นกั

ประพนัธเ์พลงคลาสสกิชาวฟินเเลนดท่ี์มีช่ือเสยีงอยา่งมากในระดบัโลกอยา่ง Jean Sibelius ซึ่งเขาคนนี ้

น่ีเองท่ีเป็นผูป้ระพนัธเ์พลงปลกุใจชาวฟินเเลนดท่ี์มีช่ือเสยีงโดง่ดงัอยา่งมากในช่ือเพลงฟินแลนเดีย ท่ี

กลา่วถึงความรกัชาติเเละอิสระเสรภีาพ เพ่ือปลกุใจใหช้าวฟินนท์กุคนลกุขึน้มาตอ่สูเ้รยีกรอ้งเอกราชจาก

รสัเซียในขณะนัน้ ซึ่งก็สามารถทาํไดส้าํเรจ็ในเวลาตอ่มากเเละทาํใหฟิ้นเเลนดเ์ป็นอยา่งทกุวนันี ้เเละ

เมืองเขาเสยีชีวิตลง ชาวฟินเเลนดจ์ึงไดส้รา้งอนสุรณเ์เหง่นีจ้ากนัน้อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงบรเิวณ ถนน

เอสปลานาดิ (Esplanadi) ยา่นถนนคนเดินสาํหรบันกัชอ้ปท่ีตอ้งไม่พลาดมาเยือน เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใจ

กลางเมือง ซึ่งมีทัง้สนิคา้พืน้เมือง และหา้งสรรพสนิคา้สต๊อกแมนนห์า้งใหญ่ท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํทา่นเดินทางสู่ สนามบิน เมืองเฮลซิงกิ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรยีมตวัเดินทางกลบั 

16.50น.  ออกเดินทางจาก เมืองเฮลซิงกิ  กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบิ นฟินแอร์(AY)เท่ียวบินท่ี AY141(ใช้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 9.35 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

07.25น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

วันที ่8  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 



หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่ายสว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์

(อตัราคา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 

 

2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนัรอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์

ดรายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

พฤหสับด-ีพฤหสับด ี
(วนัวาเลนไทน)์ 

10- 17ก.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.- 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากโรงแรงทีพ่กัในโปรแกรมไมม่หีอ้งTriple room หอ้งสําหรบัพกัสามทา่น 
ลุกคา้ทีจ่อง3ทา่น ตอ้งพกัแบบหอ้ง Single room หอ้งพกัเตยีงเดีย่ว (พกั 1 คน) เทา่น ัน้ 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ  2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น้ําหนักกระเป๋า (นํา้หนกั 23 กโิลกรมั)และคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรกัษาระหวา่งเดนิทางตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
11.กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 



12.ซมิเน็ตตา่งประเทศ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 40 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่
กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3 
หนา้ 



5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ไมม่ี
Refund จากทางสายการบนิ เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอื
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจํานวน คา่มดัจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


