










เที่ยวขัว้ โลกเหนือในช่ วงเวลาเดียวของปี มกราคม - เมษายน
เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ กับการมากมายกิจกรรมที่หาไม่ ได้ อีกแล้ วในโลกใบนี้

พักบ้ านอิกลู นอนชมดาว และแสงเหนือ (แสงออโรร่า) บ้ านเรื อนกระจก ซึง่ ได้ ถกู ออกแบบพิเศษ
ผจญภัยไปกับเรื อตัดน ้าแข็ง SAMPO Icebreaker ตะลุยไปในท้ องทะเลที่จบั ตัวเป็ นน ้าแข็งหนากว่า 1 เมตร
ทะยานไปในทุ่งหิมะกว้ างโดยรถ Snowmobile พาหนะคู่ใจของชาวแลปป์ แลนด์
เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวแลปป์ ที่ KOTA Village กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรี ยนรู้กบั กิจกรรมของชาวขั ้วโลก
นัง่ ลากเลือ่ นโดยกวางเรนเดียร์ (Reindeer Sleigh) ที่จะทาให้ ท่านสนุกสนานไปอย่างมิร้ ูลมื
ทดสอบประสบการณ์กบั Husky Safari สุนขั ลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลือ่ นสูงสุด
เยือนถิ่นซานตาครอส (Santa Claus Village) หมู่บ้านซานต้ าขวัญใจของเด็ก ๆ ทัว่ โลกทีเ่ มืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)
เยี่ยมชมเมืองปอร์ โว เมืองสวยที่ได้ รับการอนุรักษ์ แบบสโลว์ไลฟ์ ของชาวฟิ นน์ บ้ านไม้ โบราณเรี ยงรายริมฝั่ง
ข้ ามทะเลบอลติกเยือนเอสโทเนีย ทาลลินน์เมืองมรดกโลกที่รอให้ ท่านได้ ไปยลโฉมอวดความงามที่ซ่อนเร้ น
สะดวกสบายด้ วยเที่ยวบินตรงของ Finnair เป็ นเครื่ องแบบ AIRBUS A350 เครื่ องบินโดยสารสุดไฮเทค ด้ วยเทคโนโลยี
การออกแบบขั ้นสูง คือนวัตกรรมของการผลิตอากาศยานแห่งอนาคต
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10 เม.ย. 60 ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งเฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ ) - อิวาโล - พักบ้ าน
หลังคากระจก GLASS IGOOS
06.00 น.
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟิ นแอร์
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั ้นเชิญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
หมายเหตุ
ทางบริ ษัท ฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดย
ซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชม
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรือ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลีย่ น
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีท่ ่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทาง
บริ ษัท ฯ ได้ มีการตกลงชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วและหากมีค่าใช้ จ่าย
ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือ จากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
08.55 น.
ออกเดินทางสูก่ รุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ น
แอร์ เที่ยวบินที่ AY090
15.05 น.
ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อทาการเปลีย่ นเครื่ อง
16.25 น.
จากนั ้นเดินทางต่อสูเ่ มืองอิวาโล่ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY559
18.00 น.
ถึงสนามบินเมืองอิวาโล่ ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รถโค้ ชนาท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น (Glass Igloos) ซึง่ ตั ้งอยู่เหนือเส้ นเขตขั ้วโลกเหนือ
(Lapland) ให้ ท่านได้ สมั ผัสประสบการณ์พิเศษ นาเข้ าพักในหมู่บ้านเรื อนกระจก
ซึง่ ได้ ถกู ออกแบบพิเศษ ผลิตจากกระจกนาความร้ อนแบบพิเศษ มีการปรับ
อุณหภูมิภายในห้ องอบอุ่นตลอดเพื่อให้ ปอ้ งกันหิมะเกาะเป็ นน ้าแข็ง และไม่ให้ บด
บังทัศนียภาพความงามด้ านนอกห้ อง เพื่อให้ ท่านได้ ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน
และไม่ควรพลาดกับประสบการณ์การเข้ าพักในช่วงฤดูหนาว ในวันที่ท้องฟ้าเปิ ด
ท่านจะได้ นอนบนเตียงแสนอุ่นพร้ อมชมวิวแสงเหนือสุดสวยที่รอคอยทุกท่านใน
ค่าคืนฤดูหนาว

จันทร์

Northern Light
Igloo House
19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOOS
11 เม.ย. 60 Husky Safari - Reindeer Sleigh – เคมิ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
08.00 น.
นาท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขับเคลือ่ นสุนขั ลากเลือ่ น Husky Safari
(30 นาที) ฮัสกี ้เป็ นสุนขั ที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว เพื่อใช้ ในการลาก
เลือ่ นบรรทุกสิง่ ของ หรื อเป็ นพาหนะในพื ้นที่ที่ปกคลุมไปด้ วยน ้าแข็งและหิมะ ฮัส
กี ้จึงได้ กลายมาเป็ นสุนขั ลากเลือ่ นพันธุ์แท้
ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลือ่ น
สูงสุดในบรรดาสุนขั ลากเลือ่ นทั ้งหมด นอกจากนี ้สุนขั ลากเลือ่ นยังเป็ Helนกีฬา
ยอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็ นผู้บงั คับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครัง้ จน
แพร่ หลายไปยังหลายประเทศแถบขั ้วโลก
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10.00 น.

นาท่านชมกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะสาคัญของคุณลุงซานต้ าที่ใช้ เทียม
เลือ่ นหิมะ มีโอกาสให้ ท่านทดลองนัง่ เลือ่ นหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทาให้
ท่านได้ ร้ ูสกึ ตื่นเต้ นกับความเร็ วในรูปแบบใหม่พร้ อมรับ Reindeer driving
license เป็ นที่ระลึก

12.30 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ มืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตั ้งริ มทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอล
ติก จากนั ้น นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERIHOVI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
12 เม.ย. 60 นั่งเรือตัดนา้ แข็ง SAMPO Icebreaker - ขับ Snowmobile
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
07.00 น.
เดินทางสูท่ ่าเรื อของ SAMPO ICEBREAKER เรื อตัดน ้าแข็ง หรื อ ไอซ์เบรกเกอร์
ที่โด่งดังที่สดุ ในโลก หลังจากปลดประจาการแล้ ว มีการนามาให้ นกั ท่องเที่ยวได้
สัมผัสกับความหฤหรรษ์ กบั ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรื อทลายน ้าแข็งที่บดทลาย
มากว่า 30 ปี ในเขตอาร์ คติก เรื อนาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืม
เลือน จากการทลายทุ่งน ้าแข็งที่จบั ตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน ้าทะเล
Ice Swimming ลงว่ายน ้าในบ่อน ้ากลางทะเลที่หนาวเย็น และล้ อมรอบไปด้ วย
น ้าแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water
Right Thermal Suit
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.
นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์อนั น่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE
พาหนะที่คล่องตัวที่สดุ ในการเดินทางบนหิมะหรื อทุ่งน ้าแข็ง โดยท่านจะได้ รับ
คาแนะนาในการขับขี่ที่ถกู ต้ อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
และชานาญเส้ นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี
โดยทาง
บริ ษัทฯ จะมีการจัดเตรี ยมเครื่ องกันหนาวให้ ท่านอย่างครบถ้ วนตั ้งแต่ศีรษะจรด
เท้ า เราจะนาท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน ้าแข็งกว้ าง
จนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ ที่ให้ ท่านได้ พกั เหนื่อยระหว่างการ
ท่องเที่ยว จิบน ้าชา TEEPEE “KOTA” สูตรพิเศษโดยเฉพาะพร้ อมอาหารว่าง
แซนด์วิชและชา - กาแฟ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERIHOVI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
13 เม.ย. 60 โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานต้ า - เฮลซิงกิ
08.00 น.
นาคณะออกเดินทางเข้ าสูเ่ มืองโรวาเนียมิ นาท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้ า (Santa
Clause Village) ซึง่ ตั ้งอยู่บนเส้ นอาร์ คติกเซอร์ เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทาการ
ไปรษณีย์ สาหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้ านขายของที่
ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้ าที่ใจดีเป็ นที่ระลึกในการมาเยือน พร้ อมรับ
ประกาศนียบัตร
11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาคณะเดินทางสูส่ นามบินเมืองโรวาเนียมิ
14.05 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY428
15.25 น.
ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ รับสัมภาระแล้ วเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
18.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
14 เม.ย. 60 เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมืองหลวง - อิสระช้ อปปิ ้ ง

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
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09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

20.00 น.

นาท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง
นอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว ยังเป็ นแหล่ง
ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็ นที่ตงสถานที
ั้
่สาคัญ อาทิ
ทาเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้ วนาชม Rock Church โบสถ์ซึ่ง
ออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็ นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้ างอยู่
ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้ อมระบบเสียงที่ดี พาท่านชมจัตรุ ัส
รัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สาวรี ย์พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ และมหา
วิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาช้ อปปิ ง้ ในห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัย
อาทิ
Stockmann
Department store, หรื อ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรื อ
Verkkokauppa ห้ างสรรพสินค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมภิ าคยุโรปบนเนื ้อที่กว่า 2 หมื่นตาราง
เมตร มีร้านค้ ามากมายทัง้ Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
15 เม.ย. 60 กรุ งเฮลซิงกิ - ทาลลินน์ - เที่ยวชมเมืองเก่ า - The Palace of Toompea Viru Gate - เฮลซิงกิ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น.
นาคณะออกเดินทางสูท่ ่าเรื อ เพื่อลงเรื อข้ ามทะเลบอลติกไปยังเมืองทาลลินน์
10.30 น.
นาท่านล่องเรื อ Tallink Silja High Speed Cruise สูเ่ มืองทาลลินน์ เมืองหลวง
ของประเทศเอสโทเนีย (ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง)
12.30 น.
เรื อเทียบท่าที่เมืองทาลลินน์ จากนั ้นรถโค้ ชพาคณะเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.
เที่ยวชมเมืองทาลลินน์ เข้ าสูเ่ ขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ ที่มีกาแพงเมือง
และป้อมปราการในยุคกลางโอบล้ อมชวนให้ นกึ ไปถึงยุคอัศวินเทมปลาร์ ยูเนสโก้
ได้ ประกาศให้ เป็ นเมืองมรดกโลกและได้ รับการอนุรักษ์ เป็ นอย่างดี นาท่านเดินชม
เมืองเริ่ มจากเขตเมืองเก่าทูมเปี ย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ ทาวน์ เพือ่ ให้ ท่านได้
ชม The Palace of Toompea ซึง่ ในปัจจุบนั คือรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แล้ วไปชม
วิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสสี นั สดใสราวกับภาพวาดมีโบสถ์เซนต์โอ
ลาฟโดดเด่นเป็ นสง่า แล้ วนาท่านไปชมงานสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์ โธ
ดอกซ์ที่ โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสเก้ ที่สร้ างขึ ้นตามพระบัญชาของ ชาร์ ล อเล็ก
ซานเดอร์ ที่ 3 โดยช่างฝี มือจากเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ถ่ายรูปกับ DOME CHURCH
โบสถ์ที่ถกู สร้ างขึ ้นแห่งแรกในสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 13
ผ่านชม Tall Herman Tower ป้อมปราการเมืองเก่าในยุคกลาง จากนั ้นเข้ าสู่
จัตรุ ัสทาวน์ฮอลล์ในเขตโลเวอร์ ทาวน์
งดงามด้ วยศิลปะแบบโกธิคสร้ างก่อน
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้ านเรื อนทั ้งแบบอาร์ ตนูโวและโกธิค ล้ วนได้ รับการ
บูรณะไว้ อย่างน่าชม ใกล้ กนั จะเป็ น The Town Hall Pharmacy ร้ านขายยาที่ถกู
บันทึกว่าเปิ ดกิจการมาตั ้งแต่ปี 1422 และยังคงดาเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบนั
The Great Guild Hall อาคารที่ถกู จัดอันดับให้ ใหญ่เป็ นอันดับสอง รองจาก
ศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์โดยสมาคมพ่อค้ าได้ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1407 ปัจจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของชาติ แล้ วอิสระให้ ท่านเดินเล่น
ชมเมืองย่านถนนคนเดินที่เริ่ มจาก Viru Gate มีสนิ ค้ าพื ้นเมือง อาทิ อาพัน, ผ้ า
ลินิน เป็ นต้ น จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางกลับสูท่ ่าเรื อ
16.30 น.
นาท่านล่องเรื อ High Speed Cruise เดินทางกลับสูก่ รุงเฮลซิงกิ
18.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรื อกรุงเฮลซิงกิ จากนั ้นนาคณะเดินทางสูภ่ ัตตาคาร
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19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.radissonblu.com
เดียวกัน
16 เม.ย. 60 เฮลซิงกิ - เมืองปอร์ โว - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
อาทิตย์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
08.00 น.
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองปอร์ โว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้ วยความสุข ความงาม
(52 ก.ม.)
ล ้าค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดีสมกับเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวขึ ้นชื่อของฟิ นแลนด์ ทัศนียภาพของป่ าไม้ เขียวขจีที่ชาวฟิ นน์ภาคภูมิใจ
เป็ นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื ้นที่ป่าและอนุรักษ์ พื ้นที่สเี ขียวเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก
เมืองปอร์ โว สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้ เป็ นศูนย์กลางทางการค้ า เมื่ อศตวรรษที่
13 ขณะนั ้นพื ้นที่บริ เวณนี ้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่า The Old
Town ซึง่ ยังมีกลิน่ อายของชุมชนแบบพื ้นบ้ าน บ้ านไม้ หลากสีสวยงามที่ปลูกเรี ยง
รายริ มแม่น ้าเป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ าย
บ้ านตุ๊กตา ชาวฟิ นน์มกั จะแวะเยี่ยมชมบ้ านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L.
Runeberg) ศิลปิ นคนสาคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง
(Porvoon tuomiokirkko) เป็ นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สดุ ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่
ศักดิ์สทิ ธิ์นกั ขออะไรก็จะได้ อย่างนั ้น โดยเฉพาะเรื่ องความรัก ถนนคนเดินในเขต
เมืองเก่าเป็ นย่านชอปปิ ง้ ที่มีทั ้งร้ านขายของที่ระลึก, ร้ าน อาหาร, ร้ านกาแฟเก๋ ๆ,
ร้ านขนม Runeberg พื ้นบ้ านต้ นตารับของเมืองนี ้ อบอุ่นใจไปด้ วยรอยยิ ้มของ
ชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนั ้นเดินทางกลับสูเ่ มืองเฮลซิงกิ
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
หลังอาหารนาคณะเดินทางสูส่ นามบิน
14.00 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งเฮลซิงกิ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
17.35 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY089
17 เม.ย. 60 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
จันทร์
07.15 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั ้น)
กาหนดการเดินทาง

10 - 17 เมษายน 2560

ค่าทัวร์ ต่อท่าน :
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
128,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
116,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
103,000. พักห้ องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ
16,500. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ
-33,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน เด็กหักท่านละ
-27,500.ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย
โดยเฉพาะในเขตแลปป์ แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวัน
ดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
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 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟิ นแลนด์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE
TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อย
กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความ
ประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟิ นแอร์ เข้ มงวดเรื่องน้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทาให้ ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่าย
เพิม่ )
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่
ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจาก
วันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30
วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรม
ทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.)
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั ้งหมด
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์
 ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
 กรณีแจ้ งยกเลิก หลังจากที่ปิดกรุ๊ปเรี ยบร้ อยแล้ ว
คิดค่าเสียหายตามจริ ง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น
ขอวีซ่าได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านั ้น และ
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ต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่า ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิก
พร้ อมกันทั ้งหมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจ
ว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึง่ จะ
รู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น ทั ้งนี ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้
มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจาก
การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ซึง่ ทางบริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋
เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง
ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่กอ่ นที่
ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินฟิ นแอร์ ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ One World ได้ ขึ ้นอยู่กบั
เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการ
บินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง
/ สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มเี ตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์ แลนด์ จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบ
ที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
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ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไม่มอี ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE
SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้ อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ เด็ก
, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มี
ความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟิ นแลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ (3 สัปดาห์ )
คณะผู้เดินทางทุกท่านต้ องมาสแกนลายนิ ้วมือที่ศนู ย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟิ นแลนด์ด้วยตัวเองทุกท่าน
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป พื ้นหลังเป็ นสีขาวเท่านั ้น (ไม่ใช่รูปขาวดา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือนและเหมือนกันทั ้ง 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
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สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง ,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้น
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดท ณ เดือนปัจจุบนั ที่ยื่น
คาร้ องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใด
บัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6 แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมี
นายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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