
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finland Easy on Ice Daily Departure 
 

ออกเดนิทาง ระหว่าง ธันวาคม 2564 – เมษายน 2565 

*ออกเดนิทางได้ทุกวนัต้ังแต่สองท่านขึน้ไป 

*รวมที่พกั 5 คืนระดับ 4 ดาวและ 1 คืนใน Glass Igloo รวม 6 คืน 

*รวมค่าล่องเรือตัดนํา้แข็ง Polar Explorer 

*รวมค่าสโนว์ โมบิล, สุนัขฮัสกี ้สเลจ็ด์, กวางลากเล่ือน, หมู่บ้านซานตา คลอส 

*รวมอาหาร 12 ม้ือ 

*ออกเดนิทางได้ทุกวนั 

*น่ังสเลจ็ด์ล่าแสงเหนือ 2 รอบ 

*พเิศษเพยีง 105,900.- บาท(ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 



 

 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก(ิฟินแลนด์) – อวิาโล  

     ทะเลสาบอนิารี – Wilderness Resort(1)  

06.00 น. พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยอาํนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาทเ์ตอร์สายการบินฟินน์แอร์ 

09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบินฟินน์ แอร์ เท่ียวบินท่ี AY142 

15:00 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด(์Vantaa Airport) ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง ต่อเคร่ืองสู่เมืองอิวาโร่ 

16:40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโร่(Ivalo) โดยเท่ียวบินท่ี AY605 

18:20 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากนั้นเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโดยรถมินิแวน  

 อิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหลงัจากเดินทางไกล ทานสามารถใชบ้ริการต่างๆของทางโรงแรมไดต้าม

อธัยาศยั อาทิ เซาวน์น่า, จุดถ่ายรูปท่ามกลางหิมะ ตวัรีสอร์ท Wilderness Resort Inari ตั้งอยูริ่มทะเลสาบอินารี

(ทะเลสาบใหญ่ท่ีสุกของแลปแลนด)์ ในช่วงฤดูหนาวจะกลายเป็นนํ้าแขง็ทั้งหมดสุดแสนอศัจรรย ์บ่อยคร้ังท่ีท่าน

จะเห็นกวางเรนเดียร์ออกมาเดินเล่นในบริเวณน้ี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั(1) 

ที่พกั: Wilderness Resort Inari / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(1) 

Website: https://nellim.fi/inari/ 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  ขับสโนโมบิลตะลุยทุ่งหิมะ – น่ังเล่ือนสุนัขฮัสกี(้Husky Sled)  

     น่ังสเลด็จ์ล่าแสงเหนือ(Aurora Camp) – Wilderness Resort(2)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั(2) 

 นําท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกัน

หนาวแบบพิเศษ ซ่ึงประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และ

หมวกกนัน็อก จากน้ันฟังคําแนะนําการขับขี่ด้วยโปรแกรมท่ีพเิศษสุดอาร์กติกสโนว์

ซาฟารี  Arctic Snow Safari สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ดว้ยการขบั “สโนว์โมบิล” 

Snow Mobile หรือเจา้ตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไป 



 

ตามทุ่งหิมะ ลดัเลาะป่านํ้ าแขง็ ผา่นชมทศันียภาพของหิมะกวา้งไกลสุดสายตา *** ขบัสโนโมบิล คนัละสองท่าน 

หากตอ้งการขบัคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 6,000 บาท *** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะ

เตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(3) 

นาํท่านเดินทางเขา้ชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธ์ุไซบี

เรียน ฮัสกี้ ท่ีแสนเช่ือง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ฮสัก้ีเป็นสุนัขพนัธ์ุ

พื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชใ้นเขตหนาว จากน้ันให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์

อนัแปลกใหม่กับการทดลองซ่ิงรถเล่ือนเทียมสุนัขฮัสกี ้ท่ีมีไว้บริการภายใน

ฟาร์ม เจา้หนา้ท่ีประจาํฟาร์มจะแนะนาํทุกท่านถงขั้นตอนความปรอดภยั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั(4) 

20.00 นาํท่านโดยสารสเลด็ลากดว้ยสโนโมบิลตามล่าหาแสงเหนือ สู่ออโรร่า แคมป์ ท่ีจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมอุ่นๆพร้อมผา้

ห่มใหค้วามอบอุ่น ใหไ้ดส้นุกสนานกบัแคมป์ไฟท่ามกลางทุ่งหิมะขาวโพลน บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกและประทบัใจ

เกินคาํบรรยาย คอยรอเวลาท่ีแสงเหนือจะปรากฎร่างออกร่ายรําใหทุ้กท่านไดช้มดุจดงัระบาํธรรมชาติท่ีมีเวทีเป็นทอ้งฟ้า  

***แสงเหนือ(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีจะปรากฏในตอน

กลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่งในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึงแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผาน

ทอ้งฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกาํหนดหรือทราบ

ล่วงหนา้ไดโ้อกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

 

ที่พกั: Wilderness Resort Inari / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(2) 

Website: https://nellim.fi/inari/ 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)  ฟาร์มกวางเรนเดยีร์ – น่ังกวางลากเล่ือน – พกัห้อง Glass Igoo  

น่ังสเลด็จ์ชมแสงเหนือ (Aurora Sled Hunting) กลางทะเลสาบนํา้แข็ง(Unseen)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั(5) 

นําท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์ร่ี

อุ่น ๆ ชาขึ้นช่ือของดินแดนแถบนี้ ก่อนนําท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ 

สัตวข้ึ์นช่ือของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไว้

ใช้งานในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ นาํท่านเล่นรถ

เล่ือนท่ีลากโดยกวางเรนเดียร์อยา่งสนุกสนาน จากนั้นนาํท่านกลบัเขา้

ตวัเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(6) 

จากน้ันนําท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซ่ึงทุกห้องท่ีพัก เป็นกระจก ทาํให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของลาํแสง ออโรร่า Aurora ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ 

ธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทํากิจกรรมภายใน

โรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่าหรือเล่นกระดานล่ืน Snow Sledge (อาจมีค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรม สามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิม่เติมท่ีหัวหน้าทัวร์)   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร(7) 

ที่พกั: WILDERNESS RESORT GLASS IGLOO CABIN(3)  

*** ห้องพกัแบบกระจกท้ังหลงั Glass Igloo มีจํานวนจํากดั และต้องจองพร้อมชําระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซ่ึงทางบริษัท  

ขอยืนยนัวนัมีห้องพกัแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสํารองห้องพกั Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่าน

ประทับใจกบัการเข้าพกัท่ีโรงแรมนีท่ี้สุด ภายในห้องพกัมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพยีงพอ โดยเฉลีย่ อยู่

ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกบัความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง  

20.00 นาํท่านโดยสารสเลด็ลากดว้ยสโนโมบิลตามล่าหาแสงเหนือ บริเวณทะเลสาบอินารี ชมแสงเหนือปรากฎการณ์

ธรรมชาติสุดแสนอศัจรรย ์ท่ามกลางทุ่งหิมะขาวโพลนและดวงดาวบนฟากฟ้า ***รอเวลาท่ีแสงเหนือจะปรากฎร่างออกร่าย

รําใหทุ้กท่านไดช้มดุจดงัการเตน้ระบาํจากธรรมชาติ*** 



***แสงเหนือ(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีจะปรากฏในตอน

กลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่งในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึงแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผาน

ทอ้งฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกาํหนดหรือทราบ

ล่วงหนา้ไดโ้อกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4) อวิาโล่ – เมืองโรวาเนียมิ – เดนิชมเมือง    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั(8) 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สถานีรถทวัร์ประจาํเส้นทาง

(Public Bus)(มีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกส่งท่าน

ข้ึนรถ) ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิใหท่้านไดมี้

โอกาสไดป้ระสบการณ์แบบชาวฟินน์อยา่งแทจ้ริง ชมววิ

ธรรมชาติท่ีสวยงามระหวา่งเส้นทาง เตม็ไปดว้ยตน้สน

และฟาร์มปศุสตัวข์องชาวแลปป์ ใชเ้วลาเดินทาง 4.30 

ชัว่โมง / เดินทางถึงเมืองโรวาเนียมิ นาํท่านเดินทางเขา้สู่

โรงแรมท่ีพกั(รวมค่ารถ Transfer)  

*** อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ *** 

 ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆบริเวณโรงแรมท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ของทอ้งถ่ิน, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารมากมาย รวมถึง

ลานสเกต็นํ้าแขง็สาธารณะใหท่้านลองเล่นอยา่งสนุกสนาน 

 



 

 ท่านสามารถซ้ือตัว๋เขา้ชมพิพิธภณัฑอ์าร์ติคุม (Arktikum Science Museum) สถานท่ีรวบรวมเร่ืองราวต่างๆของ

ชาวเหนือไวอ้ยา่งดีท่ีสุด(ไม่รวมในค่าแพก็เกจ็) 

พกัที่: Scandic City Rovaniemi Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(4) 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5) โรวาเนียมิ – บัทสคาร์นัส(สวเีดน) – น่ังเรือตัดนํา้แข็ง    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั(9) 

นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมืองบทัสคาร์นัส ประเทศสวีเดน เมือง

แห่งท่าเรือในฤดูหนาวเดินทางสู่ท่าเรือนาํท่านสัมผสัประสบการณ์อนั 

แปลกใหม่กบัการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ําแข็ง” The Polar Explorer 

breaker เรือตดันํ้ าแข็งท่ีเปิดโอกาส ให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมเรือจะวิ่งไป

บนนํ้ าแขง็ท่ีปกปิดผิวทะเลหนานบัเมตรดว้ยนํ้ าหนกักว่า 3,500 ตนั ดว้ย

โปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซ่ึงเป็นเรือตดันํ้ าแข็งท่ีใช้ใน

ฤดูหนาวของประเทศสวีเดน เรือลาํน้ีจะทาํให้นํ้ าแข็งแตกเป็นช่องทาง

เพื่อการเดินเรือสินคา้ในช่วงฤดูหนาว เรือจอดคา้งบนนํ้าแขง็กลางทะเล  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(10) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโรวาเนียมิ / อิสระทุกท่านตามอธัยาศยัในเมืองโรวาเนียมิสุดแสนน่ารัก 

พกัที่: Scandic City Rovaniemi Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(5) 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6) โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส(อสิระตามอธัยาศัย)     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั(11) 

***อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั*** 

สถานท่ีแนะนําในการท่องเท่ียว  

“หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซ่ึง

ชาวฟินแลนดไ์ดส้ร้างข้ึนเพือ่ระลึก ถึงลุง

ซานตาคลอสผูใ้จดี ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัลุงซานตา้ 

และท่านจะไดมี้โอกาสส่งโปสการ์ดใหเ้พื่อนๆ ของ

ท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พร้อมถ่ายรูปกบั

พาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกบักิจกรรม

มากมายในหมู่บา้นท่ีเตม็ไปดว้ยจุดถ่ายภาพท่ีน่ารัก  

  



 

อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านถนนช้อปป้ิงของโรวาเนียมิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ และห้างสรรพสินคา้ รวมถึง

ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย 

พกัที่: Scandic City Rovaniemi Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง(6) 

 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง(7) โรวาเนียมิ – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั(12) 

 อิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเดินเล่นชมเมืองเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 

11.00 น. บริการรถ Transfer จากโรงแรมท่ีพกัสู่สนามบินโรวาเนียมิ 

14.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี AY534(แวะต่อเคร่ืองท่ีเฮลซิงกิ) 

15.25 น. เดินทางถึงเฮลซิงกิ ผา่นพิธีตรวจพาสปอร์ต / ต่อเคร่ืองสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินฟินน์ แอร์  เท่ียวบินท่ี AY141 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8) กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)      

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนั

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางท่านเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการ

เดินทางหากท่านมีปัญหารระหวา่งทางกรุณาติดต่อ เจา้หนา้ท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

อตัราค่าบริการ เดนิทาง ธันวาคม 2564 – เมษายน 2565 

วนัเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปีพกักบั 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

เพิ่มท่านละ 

ออกเดนิทางได้ทุกวนั 105,900 105,900 105,900 25,900 

***ราคาทวัร์ยงัไม่ไดร้วมค่าตัว๋เคร่ืองบินท่านสามารถสอบถามราคาตัว๋ล่าสุดกบัแผนกขายไดทุ้กวนัและราคาตัว๋อาจมีการ

เปล่ียนแปลงราคาทุกวนัข้ึนอยูจ่าํนวนท่ีนัง่ท่ีเหลืออยูใ่นวนันั้นๆ 

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมช่วงเทศกาล 

***หากท่านเดินทางช่วง 18 ธนัวาคม 2564 – 07 มกราคม2565 เพ่ิมท่านล่ะ 6,500 บาท จากราคาทวัร์ 

***หากท่านเดินทางช่วง 20 มกราคม – 20 กมุภาพนัธ์ 2565 เพ่ิมท่านล่ะ 8,000 บาท จากราคาทวัร์ 

ราคาเพ่ิมเติม...ค่าอาหารคํ่าช่วงเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่(กาลาดินเนอร์) 

*** 23 ธ.ค.64 เพ่ิม 2,500 บาท จากราคาทวัร์ 

*** 24 ธ.ค.64 เพ่ิม 4,200 บาท จากราคาทวัร์ 

*** 25 ธ.ค.64 เพ่ิม 4,000 บาท จากราคาทวัร์ 

*** 26 ธ.ค.64 เพ่ิม 3,500 บาท จากราคาทวัร์ 

*** 31 ธ.ค.64 เพ่ิม 4,000 บาท จากราคาทวัร์ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

•  ค่ายานพาหนะนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ  

• โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

• ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 

ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (และไฟลภ์ายในประเทศ) 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน

จะผา่นการพิจารณาหรือไม่กต็าม (ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า 5,500.-บาท) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

 

 



*** สายการบินฟินน์แอร์ จํากดักระเป๋าท่ีใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ช้ินเท่าน้ัน นํ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม (สูงไม่เกนิ 

158 เซนติเมตร) และกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 1 ช้ิน นํ้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) *** 

https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงนิ  

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 40,000   บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษทั

ประกนัภยัและเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

• บริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสาร

ต่างๆ ในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน, ห้องพกัท่ีไดรั้บการยืนยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดินทาง ฯลฯ จึงจะ

สามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง(สแกนลายน้ิวมือ) 

ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 

ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต

ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการ

ยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

จริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี ้

- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่าน

หรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่าน

ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก

บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย

แต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

 

 



 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ

หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที 

ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 

       การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) (ค่าหอ้ง Glass Igloo และค่าเรือตดันํ้าแขง็ไม่

สามารถรีฟันได ้ค่าใช่จ่ายประมาณ 30,000)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา VISA ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวพร้อมสแกนนิว้มือ 

 หนังสือเดนิทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวม

แวน่ตา ไม่ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง (สถานทูตไม่รับรูปท่ีปร๊ินจากคอมพิวเตอร์) 

 สําเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด   

 สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด   

o กรณีเจ้าของกจิการ/ค้าขาย  : หลกัฐานทางการค้า เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ี

มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ สําเนาใบเสียภาษี  (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

o  กรณีข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษ(ตัวจริง) ระบุตาํแหน่ง 

เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 

เดือน  

o กรณีนักเรียนและนักศึกษา : หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นภาษาองักฤษ(ตัวจริง) จากสถาบนัท่ี

ศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

o กรณอีาชีพอสิระ/ธุรกจิส่วนตัว  : หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ (ตัวจริง) โดยระบุประเภทกิจการ สถานท่ีตั้ง

กิจการ และรายได ้ 

*** จดหมายรับรองการทาํงาน/นกัเรียนใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) *** 

 เอกสารทางการเงิน (สถานทูตจะรับพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดบัแรกและไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน) 



1.  หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมี

เลขท่ีบัญชีระบุอยู่ทุกหน้า แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statements หรือสาํเนา

สมุดบญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยืน่ได)้     

2.  หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริง)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT 

MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) และกรุณาสะกด

ช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ

ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั  

*** ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้ โดยการใช้หนังสือรับรองจาก

ธนาคาร)  *** 

กรณอีายตุํ่ากว่า 20 ปี ใช้เอกสารเพิม่เติมดงัน้ี 

 สําเนาสูติบัตร  

 กรณเีดก็ไม่ได้เดนิทางพร้อมกบับิดาหรือมารดาใช้เอกสารเพิม่เติมดงันี ้

o เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

o เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

o เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

*** กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมดไป ในวันท่ีสแกนลายน้ิวมือด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียม

เอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสําหรับสถานทูต *** 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ

หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ

ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศ

ตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี

ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์

ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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


