
 

 

รหัสทัวร SRT1901713 
ทัวรฟนแลนด 8 วัน 6 คืน (AY) 
จัตุรัสรัฐเซเนท ตลาดนัดริมทะเล มหาวิหารเฮลซิงกิ ปราสาทหิมะ ลงเรือตัดน้ําแข็ง  
หมูบานซานตาคลอส สุนัขลากเลื่อน Husky Safari ขับข่ีรถ SNOWMOBILE  
พรอมที่พักสุดพิเศษท่ี บานกระจกอิกลู (arctic snow Igloo) 



 

 

วันที� � | กรุงเทพมหานคร - กรุงเฮลซิงก ิ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นดัหมายคณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ G ชั �น 4 
(ประต ู4) โดยมีเจ้าหน้าที�สิริ ทวัร์เซ็นเตอร์คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน ออก
เดินทางไปยงัท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ด้วยสายการบินฟินแอร์ เที�ยวบินที� AY142  09.05 
–  15.00 น. (ณ เวลาท้องถิ�น ประเทศฟินแลนด์) เมื�อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระ
เรียบร้อย 
จากนั �นนําคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู ่กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) เป็นเมืองที�ถกูสร้าง
ขึ �นเมื�อปีค.ศ. 1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน เฮลซิงกิเป็นเมืองที�มีวัฒนธรรมผสมผสาน
ระหว่างตะวันออกและตะวันตก ทําให้เฮลซิงกิ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที� เก่าแก่งดงามและ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยั อีกทั �งทําเลที�ตั �งยังอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก ทําให้เฮลซิงกิ
ได้รับฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และในปีค.ศ. 2000 ที�ผ่านมา เฮลซิงกิยังได้รับการยกย่องให้
เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปด้วยคําขวัญที�ว่า "Helsinki The high tech city where culture 
meets nature" 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เข้าสู่ ที�พัก Scandic Grand Marina หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที� � | กรุงเฮลซงิกิ – เมอืงปอร์โว - เยี�ยมชมกรุงเฮลซิงก ิ      

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เริ�มต้นทริปที�แสนจะตื�นเต้นที� เมืองปอร์โว (Porvoo) เยี�ยม
ชมเมืองเล็กที�เต็มไปด้วยความงามของทัศนียภาพของป่าไม้
เขียวขจีที�ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ�ง ในการรักษาพื �นที�
ป่าและอนุรักษ์พื �นที�สีเขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในเขต
เมืองเก่า The old Town ยังมีกลิ�นอายของชุมชนแบบพื �นบ้าน 
บ้านไม้หลากสีสวยงามที�ปลูกเรียงรายริมแม่นํ �าเป็นเสน่ห์อีก
อย่างหนึ�งที�น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดคูล้ายบ้าน
ตุ๊กตา 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากอิ�มท้องแล้ว นําท่านเที�ยวจุใจที�เมืองเฮลซิงกิ โดยเริ�ม
ชมบริเวณ จัตุรัสรัฐเซเนท (Senate Square) ซึ�งเป็นที�ตั �ง
ของ อนุสาวรีย์พระเจ้า อเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่
นิกายรูเธอรัน ต่อด้วย ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) 
ที�มีชื�อเสียงที�นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที�ขาย
ของที�ระลึกแก่นักท่องเที�ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด 
อาหาร ผลไม้ และดอกไม้และเป็นที�ตั �งสถานที� สําคญั อาทิ 
ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ นําชมมหา
วิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) บริเวณด้านหน้าซึ�งใน
อดีตเรียกวา่ โบสถ์นิโคลสั เป็นมหาวิหารสขีาวบริสทุธิ�สวยงาม
ตั �งเด่น ตระหง่าน  จนกลายเป็นจุดแลนด์มาร์กสําคัญของ
เฮลซิงกิ เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที�งดงามคลาสสิค  เก็บ
ภาพจุใจได้ทุกมุม ถึงเวลาที�ทุกท่านรอคอย อิสระช้อปปิ �งใน
ห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ Stockmann Department 
store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel 
หรือ Verkkokauppa ห้างสรรพสินค้าที�ใหญ่ที�สุดในภูมิภาค
ยุโรปบนเนื �อที�กว่า 2 หมื�นตารางเมตร มีร้านค้ามากมายทั �ง 
Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

เข้าสู่ ที�พัก Scandic Grand Marina หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที� � | กรุงเฮลซงิก ิ- เคมิ - ปราสาทหมิะ   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

   

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เช็คเอาท์พร้อมเดินทางไปยงัสนามบินเฮลซิงกิ เพื�อนําท่านสู่
สนามบินเคมิ ทอร์นิโอ เมืองเคมิ โดยสายการบินฟินแอร์ 
เที�ยวบินที� AY632 เวลา 10.40 – 12.00 น.  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เริ�มสมัผัสความหนาวเย็นและกลิ�นไอเมืองแห่งหิมะที� เคมิ 
(Kemi)  เมืองบนอ่าว Bothnian ใน Lapland  เพื�อนําท่าน
ชมความตื�นตาตื�นใจกับ ปราสาทหิมะ (Snow Castle) 
นํ �าแข็งแกะสลกัสดุซบัซ้อนตามฤดกูาล ปราสาทแห่งหนึ�งจะ
สร้างได้อย่างอลังการจากหิมะและนํ �าแข็งบนพื �นที�รวมกว่า 
20,000 ตารางเมตร นบัวา่มขีนาดเกือบจะเท่ากบัเมืองเลก็ ๆ 
เมืองหนึ�ง ที�นี�สร้างจากการเจาะและแกะสลักนํ �าแข็งอย่าง 
ถือเป็นงานประติมากรรมนํ �าแข็งที�ยิ�งใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งของ
โลก  

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ ที�พัก Scandic Kemi หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที� � | เคม ิ- เรือตัดนํ �าแขง็ Polar Explorer Icebreaker - โรวาเนียมิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านสู่ท่าเรือเพื�อลงเรือตัดนํ �าแข็ง Polar Explorer 
Icebreaker ท่านได้พบกับประสบการณ์ใหม่ที�ยากจะ
ลืมเลือน จากการทลายก้อนนํ �าแข็งที�จับตวัหนากว่า 1 
เมตรในแต่ละวัน และลงว่ายนํ �าในบ่อนํ �ากลางทะเลที�
หนาวเย็น Ice Swimming  ที�ถกูล้อมรอบไปด้วยนํ �าแข็ง
หนาที�มี อุณหภูมิที�ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดย
ชดุพิเศษ A Water Right Thermal Suit  (โดยทางบริษัท
ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื� องกันหนาวให้ท่านอย่าง
ครบถ้วน) 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางต่อไปยงัเมืองโรวาเนียมิ (Rovanniemi) เมือง
หลวงของดนิแดนลบัป์แลนด์ เป็นเมืองที�มีแมนํ่ �า 2 สาย
ไ หล พา ด ผ่ าน  คือ  แ ม่ นํ �า  Kemijoko แ ล ะแ ม่ นํ �า  
Ounasjoki นอกจากผู้คนจะรู้จกัในนามเมืองหลวงของ
ดินแดนลับป์แลนด์แล้ว ยังเป็นที� รู้จักว่าเป็นบ้านเกิด
ของคุณตาใจดี ที�เด็กทุกคนทั�วโลกต่างเฝ้ารอการมา
ของ “คณุตา ซานตาคลอส” 

รับประทานอาหารคํ�า  

เข้าสู่ที�พัก Santa’s Hotel Santa Claus หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที� 5 | หมู่บ้านซานตาคลอส - สุนัขลากเลื�อน Husky Safari - บ้านพักหลังคากระจกอิกลู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเยือนถิ�นซานต้าที� หมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus 
Village) ตั �งอยู่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ�งภายในหมู่บ้านมี
พิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็ก ๆ  ร้านอาหาร ที�พกั ร้านขายของที�ระลึก 
และกิจกรรมสนุกมากมาย อาทิเช่น การนั�งหิมะลากเลื�อนหิมะ
ด้วยกวางเรนเดียร์ หรือสนุัขไซบีเรียนฮัสกี � และสโนว์โมบิล อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ และถ่ายภาพคู่กบัคณุตาซานตาคลอส 
เป็นที�ระลกึในการมาเยือนครั �งนี � เริ�มต้นเก็บเกี�ยวประสบการณ์อนั
น่าตื�นเต้นด้วยการนั�งรถขบัเคลื�อน สุนัขลากเลื�อน Husky Safari 
ไซบีเรียน ฮสักี �เป็นสนุขัที�มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื�อใช้
ในการลากเลื�อนบรรทุกสิ�งของ หรือเป็นพาหนะในพื �นที�ที�ปกคลุม
ไปด้วยนํ �าแข็งและหิมะ  ไซบีเรียนฮสักี � จงึได้กลายมาเป็นสนุขัลาก
เลื�อนที�มีประสิทธิภาพในการลากเลื�อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลาก
เลื�อนทั �งหมด  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
ไมห่ยดุสาํหรับการสมัผสัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขับขี�
รถ SNOWMOBILE พาหนะที�คล่องตัวที�สุดในการเดินทางบน
หิมะหรือทุ่งนํ �าแข็ง โดยท่านจะได้รับคําแนะนําในการขับขี�ที�
ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที�ผู้ เชี�ยวชาญ และ
ชํานาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที�ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี   
โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื�องกันหนาวให้ท่านอย่าง
ครบถ้วนตั �งแตศี่รษะจรดเท้า  
นําท่านเข้าพักในคํ�าคืนคืนสุดพิเศษที� บ้านกระจกอิกลู (arctic 
snow Igloo) ที�จะมอบประสบการณ์สุดแสนพิเศษ ท่ามกลาง
บรรยากาศที�งดงามในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล ให้ทุกท่านได้พกัผ่อน
นอนชมดาวและหากโชคดี..ฟ้าเปิด ท่านจะได้มีโอกาสสมัผัสแสง
เหนือได้จากที�พกั พร้อมด้วยสิ�งอํานวยความสะดวกสบายต่าง ๆ 
ภายในห้องพกัที�มอีย่างครบครัน 

รับประทานอาหารคํ�า 

เข้าสู่ที�พัก Arctic Snow Hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที� 6 | กิจกรรม Reindeer Sleigh                                                            

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เริ�มต้นวนัพิเศษโดยนําเดินทางไปชมกวางเรนเดียร์ สมัผสักบัพาหนะสําคญัของคณุลงุซานตา
ที�ใช้เทียมเลื�อนหิมะ มีโอกาสให้ท่านทดลองนั�งเลื�อนหิมะ (Reindeer Sleigh)  ที�จะทําให้
ท่านได้รู้สกึตื�นเต้นกบัความเร็วในรูปแบบใหมที่�สดุแสนจะตื�นเต้นและปลอดภยั 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน ช้อปปิ �งสินค้าพื �นเมืองและสินค้าที�ระลกึอย่างจใุจ 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ ที�พัก Arctic Snow Hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 



 

 

วันที� 7 | สนามบนิโรวาเนียม ิ- กรุงเฮลซิงก ิ(รอต่อเครื�อง) – กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ได้เวลาอนัสมควรนําคณะเดินทางไปยังสนามบินโรวาเนียมิ 
เพื�อนําท่านเข้าสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที�ยวบิน
ที� AY544 เวลา 12.00 – 13.20 น.  ได้สมัภาระเรียบร้อย จากนั �น
ต่อเครื�องเพื�อกลับกรุงเทพมหานคร เที�ยวบินที� AY141 เวลา 
16.50 – 07.25 น. (+1) 

**ไมม่ีอาหารกลางวนัเนื�องเป็นช่วงเวลาบิน** 
 

 



 

 

วันที� 8 | กรุงเทพมหานคร      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

“ขอขอบพระคณุสําหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แล้วพบกนัใหม่
กบัการเดินทางในภาคตอ่ไป ขอบคณุคะ่” 



 

 

อัตราคาบริการ 

หมายเหตุ : โปรแกรมน้ีทางบริษัทไดจัดเตรียม น้ําพริกแหง น้ําจ้ิมตางๆ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป หรือ
ขนม บริการใหระหวางการเดินทาง โดยมิไดรวมอยูในคาทัวร 
 
เง่ือนไขและคําแนะนําสําหรับการซื้อทัวร 

PERIOD 

Tour 
Fare 
Adults 

Child 4-
12 
With 
Bed 

Child 
4-6 
No Bed 

SGL 
SUP 

DBL 
SUP 

NO 
TKT 
ADL 

 4 – 11 Dec 19 123,000
.- 

110,700.
- 

98,400
.- 

29,80
0.- 

35,800
.- สอบถาม 

คาทัวรตอทานรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษีสนามบิน ช้ันประหยัด 
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสถานทีต่ามที่ระบุในโปรแกรม ปราสาทหิมะ, เรือตัดน้ําแข็ง, หมูบาน

ซานตาคลอส, สุนัขลากเล่ือน, ขับสโนวโมบิล, บานกระจกอิกลู 2 คืน, กวางเรนเดียร
ลากเล่ือน 

 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทา
ในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดล้ิมรสกับอาหารทองถ่ินใน
แตละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณา
สอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศฟนแลนด (เชงเกน) **พักในประเทศฟนแลนด 6 คืน** 
 น้ําด่ืม 1 ขวด / ทาน / วัน 
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service 

(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.
คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาลในตางประเทศตาม



 

 

วงเงินในกรรมธรรม ท้ังน้ีครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมี
ความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน
ความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียด
ของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 
 
คาทัวรไมรวม : 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารที่

ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทาง
บริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอยางเดียว ทานอาจตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

 คาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทานจะถูก
เรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / คร้ัง 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 
20,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 7 วันนับจากวันท่ีจอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาว
จะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วัน
กอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปน้ี (Cannot make your 
reservation) : 



 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที่เก่ียวของกับการเดินทาง

ทองเที่ยว 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวาง

ทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษา

เวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับ
เง่ือนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยง
ใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางคร้ัง
อาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / 
เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO 
SHOW 

หัก 100% ของคาทัวร 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง และสามารถหาบุคคลมาแทน

ได โดยสามารถย่ืนขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือ
คาวีซา และคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเทาน้ัน (แตจะตองไมอยูในเง่ือนไขของต๋ัวท่ีเปน NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND) 



 

 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมได
รับการพิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับ
การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันท้ังหมด เปนไปตามเง่ือนไขการยกเลิก
ตามระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หากในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานย่ืนขอวีซาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู
ผลเร็วกวาการย่ืนขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน 
โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวร
ใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการย่ืนแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
อันไดแก การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซ้ือประกันเพ่ิมเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไวใน
กรมธรรมเทาน้ัน ท้ังน้ีบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหไดมากท่ีสุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 
และจะไมมีการคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระมาแลวท้ังหมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปล่ียนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอน

การเดินทางจริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ

เล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และ
การจัดที่น่ังของกรุป โดยจะเปนไปตามสายการบินซ่ึงเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   



 

 

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ผู
เดินทางตองรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไม
แนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีที่ต๋ัว
เคร่ืองบินน้ันสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋ัวกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ 

Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, 
ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ข้ึนอยูกับเง่ือนไขการสะสมไมล
ของสายการบินน้ัน ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธิของ
สายการบินเทาน้ัน 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงค

จะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูกับขอจํากัดของหองพัก และ
การวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทํา
ใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามท่ีตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ี
อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพ้ืนท่ีเมืองที่มีอุณหภูมิเฉล่ียไมเกิน 18 องศา
เซลเซียสตอป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือ
พัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3 -4 
เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ัน ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการ
ความสะดวกสบายและหองท่ีใหญกวาเดิม ทานสามารถจายเพ่ิมเติม เพ่ือใหเปน
หองพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได 

 



 

 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังป หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการ
เปดรับจองผานทาง Online ซ่ึงหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวท่ีคณะจะเขาชม
และไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee 
ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชม
สถานที่ดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เน่ืองจาก
ไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขาชม
จากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใช

บริการ ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / 
ใบ / คร้ัง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 
30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) 
และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 
หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับขอกําหนดของสายการบินน้ัน ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจาย
ในน้ําหนักสวนที่เกิน ท้ังน้ีเจาหนาที่จะทําการสง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” 
ใหแกทานในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 



 

 

 กระเป�า สัมภาระที่มีลอเล่ือน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแก
การเปนกระเป�าถือข้ึนบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เคร่ืองบิน รถโคช รถไฟ 
เปนตน โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป�าและ
สัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะเปน
ผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงสายการบินจะรับผิดชอบตอการสูญหาย 
หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญที่โหลดข้ึนเคร่ือง ตามการพิจารณาการชดเชย
เงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใช

บริการ ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / 
ใบ / คร้ัง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 
30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) 
และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 
หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับขอกําหนดของสายการบินน้ัน ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจาย
ในน้ําหนักสวนที่เกิน ท้ังน้ีเจาหนาที่จะทําการสง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” 
ใหแกทานในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเป�า สัมภาระที่มีลอเล่ือน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแก
การเปนกระเป�าถือข้ึนบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เคร่ืองบิน รถโคช รถไฟ 
เปนตน โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป�า
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะ



 

 

เปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงสายการบินจะรับผิดชอบตอการ
สูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญท่ีโหลดข้ึนเคร่ือง ตามการ
พิจารณาการชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, 

โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม
สะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศฟนแลนด   ใชเวลาย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 
(ในการย่ืนคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง ท่ีศูนยรับคํา
รองขอวีซา VFS ของฟนแลนด )  
ตึกเทรนด้ี สุขุมวิท 13 

1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันเดินทาง + พาสปอรต
เลมเกา (ถามี) 

2.  รูปถายสีขนาด 3.5 * 4.5 ซม. พ้ืนหลังสีขาว รูปตองไมมีการตกแตงใดๆ จํานวน 2 
ใบ (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 
กําหนดความยาวของใบหนาวัดจากศีรษะถึงปลายคางตองอยูในชวงความยาว 3 – 
3.6  เซนติเมตรเทาน้ัน  (ทางสถานทูตไมอนุญาตใหใสแวนตาและเคร่ืองประดับ) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปล่ียน
ช่ือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ป
บริบูรณ  

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยู โดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ี



 

 

ขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา   

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และ
หนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 3  เดือน พรอมวัตถุประสงค  

6. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” 
(ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริง 

7. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย Copy  bookbank แตตอง update 
bookbank โดยสม่ําเสมอทุกเดือน (ยอนหลัง 3 เดือน) ไมกระโดดขามเดือน และ 
ตอง update ยอดเงินไมเกิน 15 วันกอนวันยื่นวีซา หากมีการอัพเดตกระโดดขาม
เดือนตองขอ Statement จากธนาคารยอนหลัง 3 เดือน (ขอไมเกิน 15 วันกอนวัน
ยื่นวีซา ) และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก  
** สถานทูตไมรับกระแสรายวันหรือประจํา** 

8.  กรณี มีการออกคาใชจายใหผูอ่ืน ตองขอ bank certificate  โดยระบุช่ือผูถูก 
support ใหชัดเจน 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตอง
ทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 

11. หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ 
จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 



 

 

 

12. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานไดยอมรับในขอตกลงและเง่ือนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


