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เที่ยวขัว้โลกเหนือในช่วงเวลาเดียวของปี มกราคม - เมษายน 

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการมากมายกิจกรรมที่หาไม่ได้อีกแล้วในโลกใบน้ี 

 พกับ้านอิกล ูนอนชมดาว และแสงเหนือ (แสงออโรร่า) บ้านเรือนกระจก ซึง่ได้ถกูออกแบบพิเศษ  
 ผจญภยัไปกบัเรือตดัน า้แข็ง SAMPO Icebreaker ตะลยุไปในท้องทะเลที่จบัตวัเป็นน า้แข็งหนากว่า 1 เมตร 
 ทะยานไปในทุ่งหิมะกว้างโดยรถ Snowmobile พาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์  
 เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวแลปป์ที่  KOTA Village กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กบักิจกรรมของชาวขัว้โลก  
 นัง่ลากเลือ่นโดยกวางเรนเดียร์ (Reindeer Sleigh) ที่จะท าให้ท่านสนกุสนานไปอย่างมิรู้ลมื  
 Snow Castle เมืองที่ถกูสร้างขึน้จากน า้แข็งงดงามและยิ่งใหญ่ด้วยงานประติมากรรมระดบัโลก 
 ทดสอบประสบการณ์กบั Husky Safari สนุขัลากเลื่อนพนัธุ์แท้ที่มีประสทิธิภาพในการลากเลือ่นสงูสดุ 
 เยือนถิ่นซานตาครอส (Santa Claus Village) หมู่บ้านซานต้าขวญัใจของเด็ก ๆ ทัว่โลกทีเ่มืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  
 เยี่ยมชมเมอืงปอร์โว เมอืงสวยที่ได้รับการอนรัุกษ์แบบสโลว์ไลฟ์ของชาวฟินน์ บ้านไม้โบราณเรียงรายริมฝ่ัง 
 ข้ามทะเลบอลติกเยือนเอสโทเนีย ทาลลนิน์เมืองมรดกโลกที่รอให้ท่านได้ไปยลโฉมอวดความงามที่ซ่อนเร้น 
 สะดวกสบายด้วยเท่ียวบินตรงของ Finnair เป็นเคร่ืองแบบ AIRBUS A350 เคร่ืองบนิโดยสารสดุไฮเทค ด้วยเทคโนโลยี

การออกแบบขัน้สงู คือนวตักรรมของการผลติอากาศยานแห่งอนาคต 



 

EUR45_FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER) 8 DAYS (17-24 March, 2017)_Update 29.12.2016                        2/9 

17 มี.ค. 60 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิวาโล - พกับ้าน
หลังคากระจก GLASS IGOOS 

ศุกร์ 

06.00 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมูิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบนิฟินแอร์ 
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ
 

ทางบริษัท ฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดย
ซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชม
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยั 
อาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่น
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีท่่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทาง
บริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้วและหากมีค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือ จากในรายการทวัร์  หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ 
เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

09.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบนิฟิน
แอร์ เท่ียวบนิท่ี AY090  

14.55 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซิงกิ เพื่อท าการเปลีย่นเคร่ือง  
16.35 น. จากนัน้เดินทางต่อสูเ่มืองอิวาโล ่โดยสายการบนิฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี AY559  
18.10 น. ถงึสนามบนิเมืองอิวาโล ่ หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชน าท่าน

เดินทางสูห่มู่บ้านอิกลแูคสสลอตทาเน่น (Glass Igloos) ซึง่ตัง้อยู่เหนือเส้นเขตขัว้
โลกเหนือ (Lapland) ให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์พิเศษ น าเข้าพกัในหมู่
บ้านเรือนกระจก ซึง่ได้ถกูออกแบบพิเศษ ผลติจากกระจกน าความร้อนแบบพิเศษ 
มีการปรับอณุหภมูิภายในห้องอบอุ่นตลอดเพื่อให้ปอ้งกนัหิมะเกาะเป็นน า้แข็ง 
และไม่ให้บดบงัทัศนียภาพความงามด้านนอกห้อง เพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอก
อย่างชดัเจน และไม่ควรพลาดกบัประสบการณ์การเข้าพกัในช่วงฤดหูนาว ในวนัท่ี
ท้องฟ้าเปิดท่านจะได้นอนบนเตียงแสนอุ่นพร้อมชมวิวแสงเหนือสดุสวยที่รอคอย
ทกุท่านในค ่าคืนฤดหูนาว 

 

 
 

 
Northern Light 
Igloo House 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOOS www.kakslauttanen.fi 
18 มี.ค. 60 Husky Safari - Reindeer Sleigh - เคม ิ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขบัเคลือ่นสนุขัลากเลือ่น Husky Safari 

(30 นาที) ฮสักีเ้ป็นสนุขัท่ีมีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลาก
เลือ่นบรรทกุสิง่ของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีที่ปกคลมุไปด้วยน า้แข็งและหิมะ ฮสั
กีจ้งึได้กลายมาเป็นสนุขัลากเลือ่นพนัธุ์แท้ ที่มีประสทิธิภาพในการลากเลือ่น
สงูสดุในบรรดาสนุขัลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเลือ่นยงัเป็Helนกีฬา
ยอดนิยม โดยม ี มชัเชอร์ (Musher) เป็นผู้บงัคับเลื่อนในการแข่งขนัแต่ละครัง้จน
แพร่หลายไปยงัหลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

http://www.kakslauttanen.fi/
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10.00 น. น าท่านชมกวางเรนเดียร์ สมัผสักบัพาหนะส าคัญของคณุลงุซานต้าที่ใช้เทียม
เลือ่นหิมะ มีโอกาสให้ท่านทดลองนัง่เลือ่นหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะท าให้
ท่านได้รู้สกึต่ืนเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่พร้อมรับ Reindeer driving 
license เป็นท่ีระลกึ  

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ออกเดินทางสูเ่มืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตัง้ริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอล

ติก จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERIHOVI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.merihovi.fi 
19 มี.ค. 60 น่ังเรือตดัน า้แขง็ SAMPO Icebreaker - ขบั Snowmobile อาทติย์ 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
07.00 น. เดินทางสูท่่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตดัน า้แข็ง หรือ ไอซ์เบรกเกอร์ 

ที่โด่งดังที่สดุในโลก หลงัจากปลดประจ าการแล้ว มีการน ามาให้นกัท่องเท่ียวได้
สมัผสักบัความหฤหรรษ์กบัประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรือทลายน า้แข็งที่บดทลาย
มากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก เรือน าท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลมื
เลอืน จากการทลายทุ่งน า้แข็งที่จบัตวัหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวนั ว่ายน า้ทะเล 
Ice Swimming ลงว่ายน า้ในบอ่น า้กลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วย
น า้แข็งหนาที่มี อณุหภมูิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชดุพิเศษ A Water 
Right Thermal Suit  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
14.00 น. น าท่านสมัผสักับประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัขี่รถ SNOWMOBILE 

พาหนะที่คลอ่งตวัที่สดุในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน า้แข็ง โดยท่านจะได้รับ
ค าแนะน าในการขบัขี่ท่ีถกูต้อง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญ 
และช านาญเส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบสโนว์โมบลิซาฟารี โดยทาง
บริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตัง้แต่ศีรษะจรด
เท้า เราจะน าท่านขบัขี่สโนว์โมบลิลดัเลาะจากตวัเมืองท่องไปบนทุ่งน า้แข็งกว้าง
จนถงึ KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พกัเหนื่อยระหว่างการ
ท่องเท่ียว จิบน า้ชา TEEPEE “KOTA” สตูรพิเศษโดยเฉพาะพร้อมอาหารว่าง
แซนด์วิชและชา - กาแฟ  

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERIHOVI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.merihovi.fi 
20 มี.ค. 60 Snow Castle - โรวาเนียมิ - เฮลซิงก ิ จนัทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านชม Snow Castle อนัเป็นผลงานประติมากรรมระดบัโลก โดยครัง้นีเ้ป็น

ครัง้ที่ 19 ในทกุ ๆ ปีของฤดหูนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอนัยิ่งใหญ่ ทีมงาน
ผู้ช านาญการจะเร่ิมการแกะสลกั และน าเอาน า้แข็งก้อนมหมึามาตกแต่งเป็น
รูปแบบต่าง ๆ รวมถงึการจ าลองแบบให้เป็นเมืองน า้แข็งที่งดงามที่สดุแห่งหนึง่
ของโลกโดยฝีมือมนษุย์ จากนัน้น าท่านเดินทางสูโ่รวาเนียมิ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึง่ตัง้อยู่บนเส้นอาร์ค

ติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรับท่านที่ต้องการสง่
ของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรัก, ร้านขายของที่ระลกึ, ถ่ายรูปกบัคณุลงุซานต้าที่ใจดี
เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบตัร สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสูส่นามบนิเมืองโรวาเนียมิ   

18.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี  AY430  

http://www.merihovi.fi/
http://www.merihovi.fi/
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19.25 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซิงกิ รับสมัภาระแล้วเดินทางสูภ่ัตตาคาร  
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

21 มี.ค. 60 เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมืองหลวง - อิสระช้อปป้ิง อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองเฮลซิงกิ เร่ิมจากตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียง

นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว ยงัเป็นแหลง่
ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นท่ีตัง้สถานท่ีส าคญั อาทิ 
ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้วน าชม Rock Church โบสถ์ซึ่ง
ออกแบบโดยสองพ่ีน้อง ตวัโมและตโิม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันท่ีสร้างอยู่
ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแตง่แบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี พาท่านชมจตัรัุส
รัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรีย์พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ และมหา
วหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน  

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิง้ในห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมยั อาทิ Stockmann 

Department store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรือ 
Verkkokauppa ห้างสรรพสนิค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุในภูมภิาคยโุรปบนเนือ้ท่ีกวา่ 2 หม่ืนตาราง
เมตร มีร้านค้ามากมายทัง้ Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop  

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

22 มี.ค. 60 กรุงเฮลซิงกิ - ทาลลินน์ - เที่ยวชมเมืองเก่า - The Palace of Toompea - 
Viru Gate - เฮลซิงกิ 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูท่่าเรือ เพื่อลงเรือข้ามทะเลบอลติกไปยงัเมืองทาลลนิน์ 

 

10.30 น. น าท่านลอ่งเรือ Tallink Silja High Speed Cruise สูเ่มืองทาลลนิน์ เมืองหลวง
ของประเทศเอสโทเนีย (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) 

12.30 น. เรือเทียบท่าท่ีเมืองทาลลนิน์ จากนัน้รถโค้ชพาคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. เท่ียวชมเมืองทาลลนิน์ เข้าสูเ่ขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลนิน์ ที่มีก าแพงเมือง

และปอ้มปราการในยคุกลางโอบล้อมชวนให้นกึไปถงึยคุอศัวินเทมปลาร์ ยเูนสโก้
ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกและได้รับการอนรัุกษ์เป็นอย่างดี น าท่านเดินชม
เมืองเร่ิมจากเขตเมืองเก่าทมูเปีย (Toompea) ในเขตอพัเพอร์ทาวน์ เพือ่ให้ท่านได้
ชม The Palace of Toompea ซึง่ในปัจจบุนัคือรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แล้วไปชม
วิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสสีนัสดใสราวกบัภาพวาดมีโบสถ์เซนต์โอ
ลาฟโดดเด่นเป็นสง่า แล้วน าท่านไปชมงานสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธ
ดอกซ์ที่ โบสถ์อเลก็ซานเดอร์เนฟสเก้ ที่สร้างขึน้ตามพระบญัชาของ ชาร์ล อเลก็
ซานเดอร์ที่ 3 โดยช่างฝีมือจากเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก ถ่ายรูปกบั DOME CHURCH 
โบสถ์ที่ถกูสร้างขึน้แห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในยคุคริสต์ศตวรรษที่ 13 
ผ่านชม Tall Herman Tower ปอ้มปราการเมืองเก่าในยคุกลาง จากนัน้เข้าสู่
จตัรัุสทาวน์ฮอลล์ในเขตโลเวอร์ทาวน์ งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิคสร้างก่อน
คริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนทัง้แบบอาร์ตนโูวและโกธิค ล้วนได้ รับการ
บรูณะไว้อย่างน่าชม ใกล้กนัจะเป็น The Town Hall Pharmacy ร้านขายยาที่ถกู
บนัทกึว่าเปิดกิจการมาตัง้แต่ปี 1422 และยังคงด าเนินกิจการมาจนถงึปัจจบุนั 
The Great Guild Hall  อาคารที่ถกูจดัอนัดบัให้ใหญ่เป็นอนัดบัสอง รองจาก

 

 

 
 

http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/


 

EUR45_FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER) 8 DAYS (17-24 March, 2017)_Update 29.12.2016                        5/9 

ศาลาเทศบาลเมืองทาลลนิน์โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1407 ปัจจบุนั
เป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเกี่ยวกบัประวติัศาสตร์ของชาติ แล้วอิสระให้ท่านเดินเลน่
ชมเมอืงย่านถนนคนเดินที่เร่ิมจาก Viru Gate มีสนิค้าพืน้เมือง อาทิ อ าพนั, ผ้า
ลนิิน เป็นต้น  จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสูท่่าเรือ 

16.30 น. น าท่านลอ่งเรือ High Speed Cruise เดินทางกลบัสูก่รุงเฮลซิงกิ  
18.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ จากนัน้น าคณะเดินทางสูภ่ัตตาคาร  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

23 มี.ค. 60 เฮลซิงกิ - เมืองปอร์โว - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ พฤหสับด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเลก็ที่เต็มไปด้วยความสขุ ความงาม

ล า้ค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกบัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวขึน้ชื่อของฟินแลนด์  ทศันียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภมูิใจ
เป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพืน้ท่ีป่าและอนรัุกษ์พืน้ท่ีสเีขียวเป็นอนัดับต้นๆ ของโลก 
เมืองปอร์โว สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศนูย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที ่
13 ขณะนัน้พืน้ท่ีบริเวณนีย้งัอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า The Old 
Town ซึง่ยงัมีกลิน่อายของชมุชนแบบพืน้บ้าน บ้านไม้หลากสสีวยงามที่ปลกูเรียง
รายริมแม่น า้เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดคูล้าย
บ้านตุ๊กตา ชาวฟินน์มกัจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบร์ิก (J.L. 
Runeberg) ศิลปินคนส าคญัผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง 
(Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรันท่ีเก่าแก่ที่สดุ ชาวเมอืงเชื่อกนัว่าแม่พระที่น่ี
ศกัด์ิสทิธ์ินกั ขออะไรก็จะได้อย่างนัน้ โดยเฉพาะเร่ืองความรัก ถนนคนเดินในเขต
เมืองเก่าเป็นย่านชอปปิง้ ทีม่ีทัง้ร้านขายของที่ระลกึ, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆ, 
ร้านขนม Runeberg  พืน้บ้านต้นต ารับของเมืองนี ้ อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิม้ของ
ชาวเมืองที่ต้อนรับนกัท่องเท่ียว จากนัน้เดินทางกลบัสูเ่มืองเฮลซิงกิ 

(52 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
 หลงัอาหารน าคณะเดินทางสูส่นามบนิ  
14.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
17.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี   AY089  
24 มี.ค. 60 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ ศุกร์ 
07.25 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

ก าหนดการเดินทาง 
17 - 24 มีนาคม 2560 

ค่าทวัร์ต่อท่าน :  
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ทา่นมีเตียง ท่านละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เด็กหกัท่านละ 

125,000.- 
113,000.- 
100,000.- 
15,000.- 

-31,000.- 
-26,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559  

http://www.radissonblu.com/
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 คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดเินเวีย ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบใุนรายการ SAMPO Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Snow Castle /  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่าน

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดเินเวีย โดยเฉพาะ
ในเขตแลปป์แลนด์ สว่นใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดั
ประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE 

TRIPPER PLAN คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 
ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิม่
ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและเท่ียวบนิกรุณาสอบถาม
และโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม (สายการบนิฟินแอร์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่

ท่านรู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้ เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจาก
วันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 
วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
ไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดังต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคับให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 59-45 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
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  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-วนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 75% ของค่าทวัร์ 
  ในกรณีที่วนัเดินทางดังกลา่วเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  กรณีแจ้งยกเลกิ หลงัจากที่ปิดกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว  คิดค่าเสยีหายตามจริง 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น

ขอวีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และ
ต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติั
วีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิ
พร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจ
ว่าจะได้รับการพจิารณาอนมุติั   วีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะ
รู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดังนี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้
มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจาก
การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด 
ซึง่ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทาง
ดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไม่กอ่นท่ี
ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบนิฟินแอร์ ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ได้ขึน้อยู่กบั

เง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการ
บนิเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง 

/ ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
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 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่
มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ 
ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั
ด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกับวนัท่ีสถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิ
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ
ของผู้ โดยสาร ซึง่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ อาทิ เด็ก

, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟินแลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ (3 สัปดาห์) 
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คณะผู้ เดินทางทกุท่านต้องมาสแกนลายนิว้มือที่ศนูย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ด้วยตวัเองทกุท่าน 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ (ไม่ใช่รูปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน)  ควรมีอายไุม่เกิน 6 

เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบยีนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , หย่า /

ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร  และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ียื่น
ค าร้องขอวีซ่า ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใด
บญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย  

      ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 
  กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6 แล้ว 

ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซา่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 


