
 

 

รหัสทัวร WCT1902040 
ทัวรฟนแลนด สโนโมบิล 9 วัน 6 คืน (AY) 
 
โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ – จัตุรัสรัฐสภา – ตลาดนัดริมทะเล – โนวโมบิล   
ฟารมกลางเรนเดียร – เรือตัดน้ําแข็งแซมโป - ความนารักของสุนัขพันธุไซบีเรียน ฮัสก้ี  
หมูบานซานตา คลอส” Santa Claus village 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1   สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ  
21.00  สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคาทเตอร G สายการบินฟนแอร โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.05  เหิรฟ�าสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟนแอร Finnair เท่ียวบินที ่AY144 
วันท่ี2 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถหิน  
05.20  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด / นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และรับ

สัมภาระแลว 
 นําทานชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟนแลนด  ซึ่งเปนเมืองศูนยกลาง

ขนบธรรมเนียม นําทานชมรอบกรุง “เฮงลซิงกิ” ซ่ึงมีสถาปตยกรรมแบบ ผสมผสาน
ระหวางสวีดิชและรัสเซีย เจาของสมญานาม“ธิดา
สาวแหงทะเล บอลติก” แลวนําทานเขาชม “โบสถ
หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio 
Church ท่ีสรางข้ึนโดย การขุดเจาะในซอก
หินแกรนิตขนาดมหึมา หากทานไดเห็นภาพถาย
ทางอากาศ โบสถหินแหงน้ีจะมีรูปรางคลายจาน
บิน โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพ่ีนองตัวโมและติโม 
ในป ค.ศ.1969 มีการตกแตงแบบทันสมัยพรอม
ระบบเสียงท่ีดี ตอจากน้ันเย่ียมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซที่
งดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย จากน้ันพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate 
Square ซ่ึงเปนที่ต้ังของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม “อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟนน ผูแตงเพลงฟนแลนเดียที่

สวนสาธารณะเวลล นําทานชม “ตลาดนัดริมทะเล” 
Market Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะเปน
ตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก
นักทองเที่ยว แหลงขายปลานานาชนิด อาหารผลไม 
และดอกไมแลว ยังเปนที่ต้ังสถานที่สําคัญ อาท ิ
ทําเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ชม
ยานถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ท่ีสองขางทาง
เต็มไปดวยอาคารสไตลฟนนิชผสมสวีดิช เรียงราย



 

 

ไปดวยสินคาดีไซนช่ือดัง อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย ในยานถนนคนเดิน 
หรือหางสรรพสินคาช่ือดัง ที่เต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมราคาพิเศษ 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI  หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี3  เฮลซิงกิ – อิวาโล – เคิรคเนส – น่ังรถลาก สโนโมบิล 
 กิจกรรมจับปูยักษ – KING CRAB SAFARI 
เชา  บริการอาหารม้ือเชา(แบบกลอง)    
07.00 ออกเดินทางสูเมืองอีวาโร โดยเที่ยวบินท่ี AY601 
08.40 เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากน้ันนําทานออกเดินทางขามพรมแดนนอรเวย สูเมืองเคิร

คเนส (Kirkenes) 
 นําทานเดินทางโดยรถโคช ตะลุยทุงหิมะ อันขาวโพลน ชมความงามของทะเลสาบท่ี

กลายเปนน้ําแข็งสูประเทศนอรเวย ทานจะประทับใจมิรูลืม 
เที่ยง บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยักษ พรอมซุป อยางเต็มอ่ิม 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูสถานี King Crab Safari ปรับโหมดรางกายเขาสูการตะลุยหิมะ 

ทางบริษัทไดจัดเตรียมอุปกรณกันหนาว ถุงมือ รอง
เทาตะลุยหิมะไวใหกับทุกทาน โดยมีเจาหนาที ่(ไกด
ทองถ่ิน) คอยดูแลใหคําแนะนํา จากน้ันนําทานน่ังรถ
เล่ือน ที่ลากโดยสโนโมบิล เขาสูทองทะเลแบเรนท ท่ี
กลายเปนน้ําแข็งในชวงฤดูหนาวสูจุดจับปูยักษ Red 
King Crab หรือปูยักษเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ประเทศนอรเวย แตละตัวจะมีน้ําหนักประมาณ 10-
13 กิโลกรัม สวนขา ท่ียาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร 
เลยที่เดียว ไกดทองถ่ินจะแสดงกรรมวิธีการจับปูใหทุกทานดูและใหทุกทานไดลองสัมผัส
ดวยตัวเอง จากน้ันจะนําปูที่จับไดมาปรุงเปนอาหารใหทุกทานไดทานอยางจุใจ(บุฟเฟตขาปู
ยักษ+น้ําจ้ิมซีฟู�ดจากเมืองไทย) ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
พักท่ี:  SCANDIC HOTEL KIRKENES   หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี4   เคิรคเนส – อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซารริเซลกา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  



 

 

 นําทานออกเดินทางสูเมืองอินารี เมืองเล็กๆ ใน
เขตแลปแลนดเปนพ้ืนที่ครอบคลุมดินแดนด้ังเดิม
ตอนเหนือของฟนแลนด นอรเวย และสวีเดน 
รวมถึงบางสวนของประเทศรัสเซีย ต้ังอยูเหนือเสน
ข้ัวโลกเหนือ (Arctic Circle) ท่ีถูกกําหนดไวที่
ละติจูด 66 องศาเหนือ ซึ่งอยูทางตอนเหนือของ
ประเทศฟนแลนด ชม “ทะเลสาบอินารี” แหลงน้ํา
จืดขนาดใหญ และทีอ่ยูอาศัยของชนพ้ืนเมืองชาว
ซาม ิ นําทานออกเดินทางสูเมืองซารริเซลกา เมือง
เล็กๆ ท่ีต้ังอยูในเขตแลปแลนด ของประเทศฟนแลนด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแหงความสุขกลางหิมะ ใหคณะเปล่ียนชุดกันหนาวแบบ

พิเศษ ซึ่งประกอบดวย ชุดเทอรมอล รองเทา
บูต ผาพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก 
จากน้ันฟงคําแนะนําการขับข่ีดวยโปรแกรมท่ี
พิเศษสุดอารกติกสโนวซาฟารี  Arctic 
Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ
ใหม ดวยการขับ “สโนวโมบิล” Snow 
Mobile หรือเจาตีนตะขาบติดสกี โลดแลนไป
ตามทุงหิมะ ลัดเลาะป�าน้ําแข็ง ผานชม
ทัศนียภาพของหิมะกวางไกลสุดสายตา *** 
ขับสโนโมบิล คันละสองทาน หากตองการขับ
คนเดียวจายเพ่ิมทานละ 8,000 บาท *** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเทาลุย
หิมะเตรียมไวบริการทุกทาน ***จากน้ันนําทานกลับเขาตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาใหทาน
เลือกซ้ือของที่ระลึก ตามอัธยาศัยเดินทางเขาที่พัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  HOLIDAY CLUB SAARISELKA / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี5   ซารริเซลกา – โรวาเนียมิ – ฟารมกวางเรนเดียร 
 น่ังเล่ือนกวางเรนเดียร – หองพัก GLASS IGLOO  
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 



 

 

 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด 
โดยเมืองน้ีต้ังอยูบนเสนอารกติก เซอรเคิล (Arctic Circle) พอดีอันเสนละติจูดที่ใชแบง
เขตข้ัวโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุน และเปนเขตแดนท่ีสามารถมองเห็น
ปรากฏการณพระอาทิตยเท่ียงคืนไดในชวงฤดูรอนและแสงเหนือในชวงฤดูหนาว  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะเย่ียมชม “ฟารมกลางเรนเดียร” Reindeer Farm จิบชาเบอรร่ีอุน ๆ ชาข้ึนช่ือ

ของดินแดนแถบน้ี กอนนําทานชมฟารมกวาง
เรนเดียร สัตวข้ึนช่ือของฟนแลนด โดยเฉพาะ
ชาวแลปป� ชนพ้ืนเมืองท่ีมักเล้ียงไวใชงานใน
เขตหนาว ชมความ นารักของกวางแสนรูและ 
นําทานเลนรถเล่ือนท่ีลากโดยกวางเรนเดียร
อยางสนุกสนาน จากน้ันนําทานกลับเขาตัวเมือง
โรวาเนียมิ มีเวลาใหทานเลือกซ้ือของที่ระลึก 
ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเขา พักโรงแรม 
GLASS IGLOO ซ่ึงทุกหองที่พัก เปนกระจก 
ทําใหทานรูสึกเสมือนนอนอยูทามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ทานจะไดเห็นความ
สวยงามของลําแสง ออโรรา Aurora ซ่ึงเปนปรากฏการณ ธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะชวงฤดู
หนาวในบริเวณข้ัวโลกเทาน้ัน มีเวลาใหทานเดินเลน และทํากิจกรรมภายในโรงแรม อาทิ
เชน เซาวนา หรือ บารน้ําแข็ง หรือเลนกระดานล่ืน Snow sledge   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 
ที่พัก:  ARCTIC SNOW GLASS IGLOO HOTEL / SNOWMAN GLASS IGLOO 

RESORT / GOLDEN CROWN GLASS IGLOO / SANTA GLASS IGLOO 
HOTEL / KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOO HOTEL 

***  หองพักแบบกระจกท้ังหลัง Glass Igloo มีจํานวนจํากัด และตองจองพรอมชําระเงิน
ลวงหนากวา หกเดือนซ่ึงทางบริษัท ฯ ขอยืนยันวันมีหองพักแนนอน 100% ทางบริษัทฯ ได
จัดและสํารองหองพัก Glass Igloo ใหลูกคามาตลอดทุกป ทุกทานประทับใจกับการเขา
พักที่โรงแรมน้ีที่สุด ภายในหองพักมีระบบปรับอากาศ ใหความอบอุนอยางเพียงพอ โดย
เฉล่ีย อยูประมาณ 20 – 25 องศา ทานจะประทับใจไปกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ
อยางแทจริง ทานสามารถใชบริการเซาวนาน้ําแข็ง (Snow Sauna) เก็บภาพบารน้ําแข็ง 
โรงแรมน้ําแข็ง และกิจกรรมตางๆ ของทางโรงแรมไดอยางเต็มที่ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

วันท่ี6  โรวาเนียมิ – เมืองเคมิ – ลองเรือตัดน้ําแข็ง The Arctic Ice breaker 
 วายน้ําในทะเลบอทเนีย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเดินทางสูเมืองเคมิ เมืองแหงทาเรือในฤดูหนาว นําทานเดินทางสูทาเรือ นําทาน

สัมผัสประสบการณอัน แปลกใหมกับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ําแข็งแซมโป” The 
Arctic Ice breaker เรือตัดน้ําแข็งลําเดียวท่ีเปดโอกาส ใหนักทองเที่ยวเขาชมเรือจะว่ิง
ไปบนน้ําแข็งท่ีปกปดผิวทะเลหนานับเมตรดวยน้ําหนักกวา 3,500 ตัน ดวยโปรแกรมพิเศษ 
Journey Through The Ice ซ่ึงเปนเรือตัดน้ําแข็งท่ีใชในฤดูหนาวของประเทศ
ฟนแลนด เรือลําน้ีจะทําใหน้ําแข็งแตกเปนชองทางเพ่ือการเดินเรือสินคาในชวงฤดูหนาว เรือ
จอดคางบนน้ําแข็งกลางทะเล 

 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน้ําแข็ง 
บาย มีเวลาใหทานไดลงมาเดินเลนหรือถายรูปบนทะเลน้ําแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพ

พิเศษท่ีทําข้ึนเพ่ือใชในการลอยตัวใน ทะเลน้ําแข็ง ท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาศูนยองศา ไดอยางจุ
ใจ พรอมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ําแข็ง จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู
เมืองเคมิ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําเขาโรงแรมที่พัก 
ที่พัก:  SCANDIC HOTEL KEMI / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี7  เคมิ – Kemi Ice Palace Lumilinna – โรวาเนียมิ – ฟารมสุนัขฮัสก้ี 
 ลาแสงเหนือ (Aurora Hunting) 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเขาชมภายใน Kemi Ice Palace Lumilinna 

ปราสาทน้ําแข็ง แหงเมืองเคมิ เกิดจากการตัดกอน
น้ําแข็งจากทะเลบอลติกมาตอกัน และสลักเปนรูปราง
ตางๆ โดยในป 2019 เปนการจัดคร้ัง ที่ 24 ปราสาท
น้ําแข็งจะเปดบริการเฉพาะชวงฤดูหนาวเทาน้ัน
ประมาณวันที่ 19 ม.ค.- 13 เม.ย. ของทุกป 

https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-and-do/the-
snowcastle-of-kemi/ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางเขาชม “ฟารมสุนัขฮัสก้ี” ชมความนารัก

ของสุนัขพันธุไซบีเรียน ฮัสก้ี ที่แสนเช่ือง และเปน
กันเองของชาวแลปป� ฮัสก้ีเปนสุนัขพันธุพ้ืนเมืองท่ีมัก
เล้ียงไวใชในเขตหนาว จากน้ันใหทานไดสัมผัส
ประสบการณอันแปลกใหมกับการทดลองซ่ิงรถเล่ือน
เทียมสุนัขฮัสก้ี ที่มีไวบริการภายในฟารม ไดเวลา
สมควรนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองโรวาเนียมิ อิสระ
ทุกทานเดินเลนชมเมือง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร//ภายในโรงแรมที่พัก 
พักท่ี:  SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI / หรือระดับใกลเคียง  
21.00 นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) 

เป นปรากฏการณทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�าโปรง ในชวงหนา
หนาวเทาน้ัน ซ่ึงแสงออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผาน
ทองฟ�ายามค่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทาง ธรรมชาติ
ไมสามารถกําหนดหรือทราบลวงหนาไดโอกาสที่จะไดเห็นข้ึนอยูกับสภาพอากาศเปนสัาคัญ 
และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม *** 

 
 
 
 
 



 

 

วันท่ี8 โรวาเนียมิ – หมูบานซานตา คลอส – สนามบิน 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานชม “หมูบานซานตา คลอส” Santa 

Claus Village ซ่ึงชาวฟนแลนดไดสรางข้ึน
เพ่ือระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใจดี ใหทานได
ถายรูปคูกับลุงซานตา และทานจะไดมีโอกาสสง
โปสการดใหเพ่ือนๆ ของทานจากตูไปรษณียของ
ซานตา พรอมถายรูปกับพาหนะของซานตา 
คลอส พรอมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมูบาน
ที่เต็มไปดวยจุดถายภาพที่นารัก *** พรอมรับ
ประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเขาเย่ียมบาน
ซานตา ผูนารัก ณ เสนอารติกเซอรเคิล *** 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย อิสระทุกทานชอปปم�งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความนารักของหมูบานซานตา ท่ี

สําคัณอยาลืมสงโปสการด จากบานซานตา ถึงคนท่ีคุณรักหรือถึงตัวคุณเองเปนที่ระลึก ได
เวลาสมควร นําทานออกเดินทางสูสนามบิน 

18.15  เหิรฟ�ากลับสูเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟนแอร Finn Air เท่ียวบินที่ AY536 
19.50  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด นําทานตอเคร่ืองสูกรุงเทพฯ 
วันท่ี9  สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.20  เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟนแอร Finn Air เที่ยวบินที่ AY143  
15.35  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ  
 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของ
หมูคณะเปนสําคัญ เม่ือทานทําการจองและชําระเงินมัดจําแลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขของทางบริษัทฯ แลว 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 
ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํา
กวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 
1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป
พักกับผูใหญ 2 ทาน
( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

18-26 ม.ค. 
2563 

135,900 135,900 130,900 34,900 

08-16 ก.พ.3 
2563 

135,900 135,900 130,900 34,900 

19-27 มี.ค. 
2563 

135,900 135,900 130,900 34,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (และไฟลภายในประเทศ) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม
อนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หากวันเขาพัก
ตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทาน
ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง 1 ทาน  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยูกับเง่ือนไขกรมธรรม) ในกรณี
ทานอายุเกิน 75 ป ทานตองซ้ือประกันเพ่ิม 

  คาทิปพนักงานขับรถและพนักงานบริกร ระหวางการทองเที่ยวในยุโรป 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  



 

 

 คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการบริการ) 
 ***สายการบินฟนนแอร จํากัดกระเป�าที่ใชโหลดใตทองเคร่ืองไดเพียง 1 ช้ินเทาน้ัน น้ําหนักไมเกิน 23 
กิโลกรัม (สูงไมเกิน 158 เซนติเมตร) และกระเป�าถือข้ึนเคร่ือง 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม
เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) ** https://www.finnair.com/int/gb/information-
services/baggage/checked-baggage 
 เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 
วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จน

ไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุ
ไวโดยท้ังหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ 
ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอ
ใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซา
เด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัท



 

 

ทัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซา
ใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงท่ีเกิดข้ึนดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญใน
การย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ REFUND 
โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน 
(ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให
ทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจาย
ท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 
เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการนัตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 

 



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจาก
ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงิน
ของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลม
เดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซึ่งจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ

ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการ
ขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน



 

 

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเที่ยวยัง
ประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
 
 


