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เดนิเล่นชมเมืองเฮลซิงก ิ– บินภายใน – เคมี่ – เที่ยวชมปราสาทน า้แข็ง Snow Castle  
น่ังเรือตัดน า้แข็ง SAMPO Icebreaker สนุกสนานกบัการลอยตวัในทะเลน า้แข็ง 

โรวาเนียมี่ – ตื่นตาตื่นใจกบัการขี่สโนว์โมบิลตะลุยไปในหิมะ – เยีย่มหมู่บ้านซานตาครอส 

***พเิศษ***  ... พกัโรงแรมกระจก GLASS IGLOO ชมแสงออโรร่า แสงเหนือ 
ซาลเิซก้า – น่ังกวางเรนเดยีร์ลากเลือ่น – สนุกสนานกบัการน่ังสุนัขฮัสกีล้ากเลือ่น 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง   10-17 เมษำยน 2562 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 4 

เคำนเ์ตอร์แถว G  สำยกำรบนิฟินนแ์อร ์ (AY ... FINNAIR) ....               

เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 
 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบ เข้ำ-ออ กเขียนไว้ให้เรยีบร้อย  

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้ือภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

08.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  AY 142 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 25 นำที) 

15.15 น. เดินทำงถึง กรุงเฮลซิงก ิ เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศรสัเซีย 

ซึ่งสถำปัตยกรรมภำยในเมือง จะเป็นแบบคลำสสิคโบรำณ ผสมผสำนกับแบบทันสมัยของ

สแกนดิเนเวียที่มีชื่อเสียงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  4 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดหูนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมโบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ (โบสถ์หิน) หนึ่งในสถำปัตยกรรมยุคใหม่ที่เป็นสถำนที่

ท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้คนนับล้ำนคนมำเยอืนโบสถ์ถ้ ำแห่งนี้ 

ออกแบบโดยพี่น้องสถำปนิกนำม ทีโม และทโูอโม โดยใช้เวลำสร้ำงกว่ำ 

39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 บริเวณด้ำนในสร้ำงขึ้นจำกกำรสกัดหินลว้น 

ๆ หลังคำมุงด้วยทองแดง และเว้นช่องตรงกลำงเป็นเหมือนลำยลูกกรง

แนวตั้งเพื่อให้แสงธรรมชำติสำมำรถส่องเข้ำมำด้ำนในได้ กำรออกแบบ

เช่นนี้ท ำให้บริเวณโถงด้ำนในเกิดเป็นอะคูสติคชั้นยอดในกำรแสดงดนตรี 

ซึ่งปจัจบุนัสถำนที่แห่งนี้ถูกใช้ในกำรจดัแสดงคอนเสิร์ตบ่อยครั้ง จำกนั้น 

น ำท่ำนเดินเล่นชม อนสุำวรยีซ์ิเบลอิสุ ตั้งอยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้ำงขึ้นเพื่อ

สดดุใีห้แก่นักประพันธ์เพลงคลำสสิกชือ่ดังของโลกชำวฟินแลนด์นำมว่ำ 

Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชำวฟินน์ให้ลุกขึ้นมำ

เรยีกร้องเอกรำชจำกรัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสำวรีย์ที่ตั้งอยู่กลำงแจ้ง

อย่ำงโดดเด่นเป็นสง่ำ แปลกตำ ทนัสมัย สร้ำงโดยน ำเอำแท่งเหล็ก 600 

แท่งมำเชื่อมเข้ำด้วยกันจนออกมำเป็นรปูร่ำงของออร์แกนลม ตั้งอยู่

กลำงแจ้งอย่ำงโดดเด่นเป็นสง่ำ จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมวหิำรอสุเพนสกี ้ 

วิหำรสไตลอ์อโธดอกส์ออกแบบโดยสถำปนิกชำวรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 

1808-1862 แตต่วัวิหำรเองใช้เวลำก่อสร้ำงเพียง 6 ปีเศษหลังจำกเขำ

เสียชีวิตลง กำรออกแบบด้ำนนอกวิหำรมีสีสันแปลกตำ ซึ่งหำดูได้ยำก

โดยตัววิหำรสีน้ ำตำลอฐิ โดมสีฟ้ำอ่อน และยอดโดมสีทอง 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC  หรอืเทียบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง เฮลซงิก ิ– บนิภำยใน – เคมี ่

 (เขำ้ชมปรำสำทน้ ำแขง็  SNOW CASTLE) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเฮลซิงกิ 

10.50 น. ออกเดินทำงสู่เมืองเคมี่  ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  AY 632 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  1 ชัว่โมง 35 นำที) 

12.25 น. เดินทำงถึง เมอืงเคมี่ เมอืงท่องเที่ยวที่ต้ังอยู่ริมอ่ำวน้ ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณ

ทำงตอนเหนือของทะเลบอลติค (Baltic Sea) มีประชำกรอำศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็น

เมืองท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงที่มีควำมส ำคัญของแลปแลนด์ เนื่องจำกเป็นที่ประจ ำกำรของเรอืตัด

น้ ำแข็ง และมีกำรจดัเทศกำลปรำสำทในทุก ๆ ปี นอกจำกนี้ยงัเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่โครเมี่ยม

แห่งเดยีวในทวีปยุโรปอีกด้วย 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม ปรำสำทหมิะ เป็นปรำสำทน้ ำแข็งแสนสวย ที่ตกแต่งในช่วงฤดูกำลเท่ำนั้น    

(***เปิดให้บริกำรวันท่ี 20 ม.ค. 2562 – 14 เม.ย. 2562***) ปรำสำทขนำดใหญ่แห่งนีส้ร้ำงขึ้น

จำกหิมะและน้ ำแข็งบนพื้นที่รวมกว่ำ 20,000 ตำรำงเมตร ภำยใน

ประกอบด้วยห้องสวยงำมมำกมำย อำทิเช่น สโนว์เรสเตอรอง ซึ่ง

เฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ ท ำขึ้นจำกน้ ำแข็ง ไม่ว่ำจะเป็นโต้ะหรือเก้ำอี้ / สโนว์

โฮเทล (Snow Hotel) ห้องพกัสีขำวโพลน ซึ่งเตียงท ำขึ้นจำกน้ ำแข็ง 

และตำมผนังมีกำรแกะสลักลำยน้ ำแข็งไว้อย่ำงลงตวั สโนว์แชปเพล 

(Snow Chapel) หรือโบสถ์น้ ำแข็ง และห้องอื่นๆ อีกมำกมำยให้ท่ำน

เลือกชม เปรียบเสมือนหนึ่ง ท่ำนอยู่ในพระรำชวังที่ถูกสร้ำงขึ้นจำกก้อนน้ ำแข็ง สลับด้วยสีสัน

แห่งแสงไฟเข้ำกับบรรยำกำศย่ิงนกัภำยในแบ่งเป็นโซนต่ำงๆ ให้ท่ำนได้ทึ่งในจินตนำกำรของ

นักประติมำกรรมก้อนน้ ำแข็ง เหมำะส ำหรับท่ำนที่ชอบควำมแปลกใหม ่

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC  หรอืเทียบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    เคมี ่ (เรอืตดัน้ ำแขง็) - โรวำเนยีมี ่
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ท่ำเทียบเรอื เรอืตดัน้ ำแขง็ (SAMPO 

ICEBREAKER CRUISE) ที่โด่งดังที่สุดในโลก เรอืปลดประจ ำกำรแล้ว

น ำมำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับควำมหฤหรรษ ์ประสบกำรณ์ใหม่ ๆ จำก

เรอืทลำยน้ ำแข็งท่ีบดทลำยมำกว่ำ 30 ปีในเขตอำร์กติก ให้ทุกท่ำนได้

สัมผัสกับประสบกำรณ์ใหม่ที่ยำกจะลืมเลือน จำกกำรทลำยทุ่งน้ ำแข็งท่ี

จบัตัวหนำกว่ำ 1 เมตรในแต่ละวนั  

จำกนั้น ให้ท่ำนได้ว่ำยน้ ำทะเล ICE Swimming ลงว่ำยน้ ำในบ่อน้ ำ

กลำงทะเลที่หนำวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ ำแข็งหนำ อุณหภูมิที่ติดลบ

กว่ำ 20 องศำเซลเซียสโดยชุดพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT 

ระหว่ำงทำงท่ีล่องไปบนน้ ำแข็ง และหิมะขำวโพลน ท่ำนสำมำรถที่จะ

สัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ด้วยกำรลงไป วำ่ยน้ ำทีม่อีณุหภมูติ่ ำกวำ่ 0 องศำ 

ด้วยชุดชูชีพที่ออกแบบพิเศษท่ีสำมำรถป้องกันควำมหนำวเย็นได้อย่ำงดี

เย่ียม ท่ำนจะรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในทะเลธรรมดำแต่รอบ ๆ ตวัท่ำนเป็น

น้ ำแข็งท้ังหมด 
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13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโรวำเนียมี ่ เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จกัของนักท่องเท่ียว

ต่ำง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งเด็ก ๆ เนื่องจำกดินแดนแห่งนี้ เป็นบ้ำนของลุงซำนตำครอสใจดี สวมชุดสี

แดง หนวดเครำสีขำว ใบหน้ำเต็มไปด้วยรอยย้ิม ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับทศันยีภำพ

ทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหำกโชคดีท่ำนอำจได้พบเห็นฝูงกวำงเรนเดียร์ท่ีออกหำกินในเวลำ

กลำงวนั ตลอดเส้นทำงท่ำนจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตำ หิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ ำที่จับ

ตวัเป็นน้ ำแข็ง ซึ่งสำมำรถเห็นได้เพียง ช่วงฤดหูนำวแห่งแลปแลนด์นี้เท่ำนั้น 

(ระยะทำงประมำณ  117  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC  หรอืเทียบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    โรวำเนยีมี ่ (สโนวโ์มบลิ + บำ้นซำนตำคลอส) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนสัมผัสกิจกรรมอันดบัหนึ่งของกำรเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยกำรขับขี ่ สโนวโ์มบลิ 

SNOWMOBILE (**รถ 1 คนั นัง่ไดเ้พียง 2 ทำ่น**) พำหนะที่คล่องตัวที่สุดในกำรเดินทำงบนหิมะ

หรือน้ ำแข็ง โดยท่ำนจะได้รับค ำแนะน ำในกำรขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนำน และปลอดภัย จำก

เจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญ และช ำนำญเส้นทำงในกำรเที่ยวแบบส

โนว์โมบิลซำฟำรี โดยทำงบริษัทฯ ได้มีกำรจัดเตรียมเครื่อง

กันหนำวให้ท่ำนอย่ำงครบถ้วน ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ำ ให้ท่ำนได้

เปลี่ยนชุด และสวมใส่ชุดใหม่ด้วยชุดกันหนำว, เปลี่ยนรองเท้ำ

ที่ให้ควำมอบอุ่น, ถุงมือ, หมวกกันนอ็คเพื่อควำมเรียบร้อย

ปลอดภัย จำกนั้น ท่ำนจะได้สนุกสนำนโลดแล่นไปตำมทุ่ง

น้ ำแข็งขนำดใหญ่ ลัดเลำะไปตำมป่ำน้ ำแข็ง และเพลินเพลิน

กับกำรขับขี่สโนวโ์มบิลในดินแดนแห่งควำมสุขกลำงหิมะ ตะลุยไปในทุ่งน้ ำแข็งกว้ำงอย่ำงเต็ม

อิ่มตลอด 2 ชั่วโมง ... พร้อมบริกำรชำ / กำแฟ เพื่อคลำยหนำว 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บำ้นซำนตำคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนกัท่องเที่ยว

ทั่วโลก น ำท่ำนถำ่ยรูปกับ เส้นอำร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตำมเส้นรุ้ง

และเส้นแวงเพื่อก ำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอำร์ค

ติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่  66 องศำ 33 ลิปดำ 44 ฟิลิปดำเหนือ เป็นตวับ่ง

บอกจุดเหนือสุดที่ในเวลำ 1 ปี คนที่อยู่แถบนี้ มีโอกำสไมพ่บกับพระ

อำทิตย์ขึ้นเลยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอำทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลำ

อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง น ำท่ำนแวะชม ซำนตำคลอสออฟฟิศ (Santa 

Claus Office) หรือที่ท ำกำรของซำนตำคลอส ภำยในตกแต่งด้วยสีสัน

สดใสมำกมำย    พรอ้มทัง้ให้ท่ำนได้พบกับลุงซำนต้ำคลอสตัวโตในชุดคริสต์มำสสีแดง    ที่คอย 
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ต้อนรับนักท่องเท่ียวทกุท่ำนด้วยสีหน้ำที่ยิ้มแย้ม น ำท่ำนแวะชม ที่ท ำกำรไปรษณยี์ซำนตำคลอส 

(Santa Claus Main post office) ท่ำนสำมำรถเลอืกซื้อไปรษณยีบัตรหลำกหลำยสีสันเพือ่เขียน

อวยพรครอบครวัและมิตรสหำย พร้อมทั้งฝำกซำนต้ำคลอสส่งกลับมำยังประเทศไทยได้ ณ ที่ท ำ

กำรไปรษณยี์นี้ ให้ท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปในบริเวณหมู่บ้ำนซำนตำคลอสทีป่ระดบัประดำด้วยธีม 

คริสต์มำสอันสวยงำมตำมอัธยำศัย หรือจะเลือกซื้อของฝำก ของที่ระลึก  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC  หรอืเทียบเทำ่ 
 

ทำงบรษิัทฯ แนะน ำใหท้กุทำ่นจดัสมัภำระไวใ้นกระเปำ๋เดนิทำงใบเลก็แยกอกี 1 ใบ 

เพือ่ควำมสะดวกในกำรขนยำ้ยส ำหรบัเขำ้พกัทีโ่รงแรม KAKSLAUTTANEN (GLASS IGLOO) 
 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง โรวำเนยีมี ่– อวิำโล 

 ซำลเิซกำ้  (***ฟำรม์เรนเดยีร ์***) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมอืงอวิำโล  เมืองเงยีบสงบทำงเหนือของฟินแลนด์ 

(ระยะทำงประมำณ  258  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำลเิซกำ้ เมอืงท่องเที่ยวตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียง

อย่ำงมำก ทำงด้ำนท่ีพักและรีสอร์ท เพื่อให้ท่ำนไดส้ัมผัสประสบกำรณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต กับกำร

พักโรงแรมกระจก หรือ ที่รู้จักกันในนำม “Glass Igloo” 

(ระยะทำงประมำณ  31  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟำรม์กวำงเรนเดียร ์ (Reindeer Farm) หรือฟำร์มกวำงคำรีบู พร้อมสัมผัส

ประสบกำรณ์นั่งรถเลื่อนลำกโดยกวำงเรนเดยีร์ ข้ำมผ่ำนเส้นอำร์คติกเซอร์เคิล (กำรนั่งรถลำก

เลื่อนหิมะ Sled Ride ขึ้นกับสภำพอำกำศในวันนั้นๆ) ให้ท่ำน

ได้สัมผัสกับควำมน่ำรักของกวำงเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมท่ีมีขนำดใหญ่  โดยตวัผู้มีขนำดใหญ่ ขนำดโตเต็มที่มี

น้ ำหนักกว่ำ 300 กิโลกรมั และสูงประมำณ 214 เซนติเมตร 

ขนตำมล ำตัวยำมปกติจะมีสีน้ ำตำล แต่เมื่อเข้ำสู่ฤดูหนำว ขน

จะเปลี่ยนไปเป็นสีอ่อนขึ้น หรือสีขำว ชำวแลปแลนด์นิยมเลี้ยง

ไว้เพื่อใช้งำนส ำหรับรถลำกเลื่อน อิสระให้ท่ำนไดถ้่ำยรูปกับ

กวำงเรนเดียร์แห่งแลปแลนด์อย่ำงใกล้ชิด 



 

 

Winter Scan (AY)  -7- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN  หรอืเทียบเทำ่ 
 

โรงแรมทกุหอ้งทีพ่กัจะเปน็กระจกทั้งหลงั ท่ำนจะไดรู้้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติจริงๆ 

หำกโชคด ีในยำมค่ ำคืนทำ่นอำจจะได้พบกับ ปรำกฎกำรณแ์สงเหนอื (NORTHERN LIGHTS) บน

ท้องฟ้ำ ซึ่งนับว่ำมีควำมงดงำมไม่น้อยทเีดียว   

(*** หมำยเหต ุ*** กำรพบเห็นปรำกฎกำรณแ์สงเหนือเป็นปรำกฎกำรณ์ ที่เกิดขึ้นโดยตำมธรรมชำติ ขึ้นอยู่

กับสภำวะอำกำศ มีในหลำยๆ ครั้ง หลำยๆ กรุ๊ป ก็ไม่มีโอกำสได้พบเห็นปรำกฎกำรณ์

แสงเหนือเลยก็เป็นไปได้ เพรำะขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศคืนนั้นๆ จริงๆ) 
 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง ซำลเิซกำ้  (ฮสักีซ้ำฟำรฟีำรม์) – อวิำโล 
  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ฮสักีซ้ำฟำรีฟำรม์ ให้ท่ำนได้สมัผัสประสบกำรณ์อันแปลกใหม่กับกำรทดลอง

ซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนขัฮสักี้ ที่มีไว้บริกำรภำยในฟำรม์ พร้อม

สัมผัสกับควำมน่ำรักและแสนรู้ของสุนัขพันธุไ์ซบีเรียนฮสักี้ 

ซึ่งเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็น

คุณสมบัติที่สืบทอดจำกบรรพบุรษุที่มำจำกสิ่งแวดล้อมที่หนำว

เย็นอย่ำงรุนแรงของไซบีเรีย และจำกกำรเพำะพนัธุ์ของชำว

ชุกชี (Chukchi) ที่อำศยัอยู่ทำงด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือของ

ทวีปเอเชีย สุนัขถูกน ำเข้ำมำในอลำสกำ้ ระหว่ำงช่วงต่ืนทองท่ี

เมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เข้ำสู่สหรัฐอเมริกำและแคนำดำในฐำนะสุนัขลำกเลื่อน 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงกลับเมืองอิวำโล จำกนั้น ให้ท่ำนได้พักผ่อนตำมอัธยำศัย 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC  หรอืเทียบเทำ่ 
 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    อวิำโล – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองอิวำโล 

12.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  AY 604 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  1 ชัว่โมง 30 นำที) 

14.25 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงกิ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

17.30 น.       ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  AY 141 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  9 ชัว่โมง 35 นำที) 
 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

07.25 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ......... 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย ์.... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว 

- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกดิขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คณุคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 
 

 

สกลุเงนิ ฟนิแลนด ์ ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 ไฟฟำ้   220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถำ้ทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอร์ตของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุ็ตำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหม่ก่อนมำท ำกำรจองทวัร์ 

 

- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปจัจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมอืงต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยงัไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศลัยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม ่

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตวั มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟัน / ดดัฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเยบ็เล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วำ่ดว้ยเรื่อง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไมอ่นุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเร่ืองของอำยุครรภ ์

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำฟนิแลนด ์
 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ำยส ำเนำหนังสือจดทะเบยีนกำรค้ำ (คดัมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอืหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทบัของบริษทัด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ หรอืฝำกประจ ำ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี

ไม่ควรต่ ำกวำ่ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 6 เดือน)…1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบิดำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับิดำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ VFS ฟินแลนด ์

ที่อยู่  อำคำรเดอะเทรนดี้ The Trendy (บทีเีอส นำนำ) ถ.สุขมุวิท ซ.สขุุมวิท 13 กรุงเทพฯ 
 

*** หมำยเหต ุ*** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน 

สถำนทตูฟนิแลนดไ์มอ่นญุำติใหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงศนูย์ย่ืนวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึ่งไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้อง

มำตำมวันนัดหมำยของทำง VFS 

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทติย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ที่ต้องน ำติดตวัไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมือ  

บัตรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไมค่ืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซำ่หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมที่ระบเุท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง   
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อัตรำคำ่บรกิำร .... วนิเทอรส์แกน  8  วนั  (AY) 
  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 129,000.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   27,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงินคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวรโ์ดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทำ่นละ 14 ยโูร     

8. คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) =  ทำ่นละ 800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต ์และปใีหม ่มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทั้งหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำมบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

- ช ำระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลกิเที่ยวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรอืบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ ์และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจง้พนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณทีีลู่กคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. วนิเทอร์สแกน 8 วนั (AY) .............วนัเดินทาง................10-17 เมษายน 2562........................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


