เฮลซิงกิอวิ าลา อินารี หมู่บา้ นอิกลูฟาร์มสนัขฮัสกี้
โรวาเนี ยมิ ล่าแสงเหนื อโรวาเนี ยมิ หมู่บา้ นซานตาครอสเคมิ
เรือตัดน้ าแข็ง กวางเรนเดียร์ปอร์โว
วันที่หนึ่ ง

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เฮงชิงกิ

06.00 น.

ทีพ่ กั

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4เคาเตอร์สายการบินเอมิเรตส์(EK)โดยมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอานวย
ความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI)ประเทศฟิ นแลนด์โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK)โดยเทีย่ วบินที่
EK375/EK2498 *.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ: 1315-1710 น. *.*.*.
(เวลาท้องถิน่ )เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์
เจ้าของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลูกครึ่งทีม่ ปี ระชากรกว่าสีแ่ สนคนทีน่ ่ีมที งั้ ชาวฟิ นน์และสวีดชิ เนื่องจาก
ฟิ นแลนด์เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซีย ได้ทรงขยายอานาจเข้ามาใน
ฟิ นแลนด์ และได้ยา้ ยเมืองหลวงมาตัง้ อยู่ท่เี ฮลซิงกินบั แต่นนั้ มา.....หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว....
HELSINKIหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เฮงชิงกิ -อิวาโล-ซาร์รเิ ซลก้า- หมู่บา้ นอิกลูแคคสลอตทาเนน

09.30 น.
21.55 น.

เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
......... น. นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟิ นแลนด์โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่
*.*.*. ราคาตัวในประเทศเป็
๋
นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทาการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.
......... น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึง เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟิ นแลนด์หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางผ่านทะเลสาบ INARIเขตนี้เป็ นเขต LAPLAND ของชาว
SAMI ซึง่ เป็ นนชนเผ่าพื้นเมืองทางเหนือของฟิ นแลนด์ ทะเลสาบนี้มคี วาม
ยาวถึง 80 กม. ... นาท่าน เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ SIDA ทีจ่ ดั แสดงเรื่องราว
ต่างๆ และวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของชาวพื้นเมืองแลปป์
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์รเิ ซลก้า (SAARISELKA) (31 กม.)เพือ่
นาท่านสู่ หมูบ่ า้ นอิกลูแคคสลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN)(11 กม.)ตัง้ อยู่เหนือเส้นเขตขัว้
โลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟิ นแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของ
อากาศที่ปกคลุมไปทัว่ บริเวณ และยังมีววิ ทิวทัศน์ให้ช่นื ชมความสวยงามของป่ าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนทีท่ ่าน
จะต้องประทับใจไม่มวี นั ลืม สาหรับหมู่บา้ นเรือนกระจกแห่งนี้สร้างด้วยกระจกนาความร้อนแบบพิเศษ ซึง่ จะทาให้
ระดับอุณหภูมภิ ายในห้องอบอุ่นตลอด อีกทัง้ ยังป้ องกันกระจกไม่ให้ถูกนา้ แข็งเกาะเพือ่ ให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่าง
ชัดเจน แม้ว่าอุณหภูมภิ ายนอกจะลดตา่ ลงมากกว่า -30 องศาเซลเซียสก็ตามอีกทัง้ ห้องพักแสนสบายนี้ยงั มีหอ้ งนา้
ห้องอาบนา้ พื้นที่นงั ่ เล่นพร้อมเตาผิงและซาวน่าส่วนตัวไว้คอยบริการ นอกจากนี้ยงั มีโบสถ์เล็ก ๆ และบาร์นา้ แข็ง ซึง่
ทัง้ 2 อย่างนี้จะถูกสร้างขึ้นในช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ …

ทีพ่ กั

IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN

*.*.*. บ้านไม้สนเอกลักษณ์ของแลปป์ แลนด์ทผ่ี สมผสานกับกระท่อมอันแสนสะดวกสบาย พรัง่ พร้อมด้วยสิง่ อานวยความสะดวกในความเป็ นส่วนตัวของ
ห้องนา้ มุมแพนทรีจดั วางอย่างลงตัวในส่วนของ GLASS IGLOO ถูกออกแบบให้เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ทีท่ ่านไม่สามารถถ่ายภาพจากอิกูลอืน่ ๆในมุมมอง
ทีส่ วยงาม กระจกซึง่ ถูกออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับอุณหภูมภิ ายในห้องอบอุ่นตลอด
เพือ่ ป้ องกันหิมะเกาะเป็ นนา้ แข็งและยังมองเห็นวิวภายนอกได้
อย่างชัดเจน พร้อมสัญญาณตอนเมืองเกิดปรากฎการณ์แสงเหนือ ท่านสามารถมองทะลุ
ผ่าน GLASS IGLOO จากเตียงนอนในคา่ คืนทีแ่ สงเหนืออาจจะ
ปรากฏขึ้นเป็ นประสบการณ์อนั น่าประทับใจ*.*.*.
*.*.ห้องพักประเภท LARGE GLASS IGLOO มีเพียง 12 ห้องเท่านัน้ หากท่านจองหลังครบจานวน จะ
สามารถจองได้เป็ นห้อง SMALL GLASS IGLOO มีหอ้ งนา้ ในตัว*.*.

นาท่านทากิจกรรมฟาร์มสุนขั ฮัสกี้ (HUSKY FARM) ฮัสกี้เป็ นสุนขั ทีม่ มี ายาวนานกว่า 3,000 ปี มาแล้ว เพือ่ ใช้ในการ
ลากเลือ่ นบรรทุกสิง่ ของ หรือเป็ นพาหนะในพื้นที่ท่ปี กคลุมไปด้วยนา้ แข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็ นสุนขั ลากเลือ่ น
พันธุแ์ ท้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการลากเลือ่ นสูงสุดในบรรดาสุนขั ลากเลือ่ นทัง้ หมด ทัง้ นี้เนื่องจากสุนขั มีนา้ หนักเบา
คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทัง้ มีความอดทนต่อ
ความเหนื่อยล้าเป็ นที่หนึ่ง จึงทาให้สามารถลากเลือ่ นด้วยความเร็วเป็ นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมทิ ่ตี า่ กว่าศูนย์
องศา สุนขั ลากเลือ่ นยังเป็ นกีฬายอดนิยม โดยมีมชั เชอร์ (MUSHER) เป็ นผูบ้ งั คับเลือ่ น ในการแข่งขันแต่ละครัง้ จน
แพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขัว้ โลก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

คา่

*.*.*.AURORA HUNTING INSIDE RESORT ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามคา่ คืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้ *.*.*.

วันที่สาม

แคคสลอตทาเนน - โรวาเนี ยมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระชมและเดินเล่นบริเวณรีสอร์ท ถ่ายภาพของSNOW IGLOO หรือชมฟาร์มเลี้ยงกวางเรนเดียร์ สัตว์เศรษฐกิจ
ของขาวแลปป์ หรือชมวิวทิวทัศน์บนยอดหอคอยIGLOO TOWER และชมผลงานทางศิลปะประจาท้องถิน่ ตาม
อัธยาศัย...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (246กม.)นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดน
มหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ROVANIEMI HOTELหรือเทียบเท่า

เทีย่ ง
บ่าย
คา่
ทีพ่ กั

*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ด้วยข้อจากัดด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก
ดังนัน้ เราจะนาท่านออกไปนอกเมืองสู่เบสแคมป์ ให้ไกล
และแสงไฟ เพือ่ เฝ้ าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ *.*.*.

วันที่ส่ี

โรวาเนี ยมิ-หมู่บา้ นซานตาคลอส - เคมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมหมู่บา้ นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ตัง้ อยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมูบ่ า้ นมีท่ี
ทาการไปรษณียส์ าหรับท่านทีต่ อ้ งการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อ

คา่
ทีพ่ กั

ของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาทีใ่ จดีเป็ นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** อิสระให้ท่านเดินเล่น
เทีย่ วชมในหมู่บา้ นซานตาคลอส .......
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (119กม.) เมืองท่องเที่ยวที่
ตัง้ อยู่รมิ อ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอน
เหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) มีประชากรอาศัยอยู่
เพียง 22,000 คน แต่เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงทีม่ ี
ความสาคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็ นทีป่ ระจาการของเรือตัดนา้ แข็ง (SAMPO ICEBREAKER) และมีการจัด
เทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ตงั้ ของเหมืองแร่โครเมีย่ มแห่งเดียวในทวีปยุโรป....
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

เคมิ-ICEBREAKER- เคมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER…นาท่าน ล่องเรือ
SAMPO ICEBREAKER เรือตัดนา้ แข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ท่โี ด่งดังทีส่ ุดในโลก ปลด
ประจาการแล้ว และนามาให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์
ใหม่ๆจากเรือทลายนา้ แข็งทีบ่ ดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก
นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ท่ียากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งนา้ แข็งทีจ่ บั ตัวหนา
กว่า 1 เมตรในแต่ละวันว่ายนา้ ทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายนา้ ในบ่อนา้ กลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไป
ด้วยนา้ แข็งหนา อุณหภูมทิ ่ตี ดิ ลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษA WATER RIGHT THERMAL SUIT
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
ให้ท่านให้ท่านทดลองนัง่ เลือ่ นหิมะ เปิ ดประสบการณ์ใหม่ทท่ี ่านจะต้อง
ประทับใจไม่รูล้ มื ด้วยการนัง่ รถลากเลือ่ นโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEERSLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปตามทุ่งหิมะ ….
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง
บ่าย

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ด้วยข้อจากัดด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดังนัน้ เราจะนาท่านออกไปนอกเมืองสู่เบสแคมป์ ให้ไกล
และแสงไฟ เพือ่ เฝ้ าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ *.*.*.

วันที่หก

เคมิ-สโนว์โมบิล- เฮลชิงกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการตะลุยหิมะกับการขับขีส่ โนว์โมบิล
(SNOWMOBILE) พาหนะทีค่ ล่องตัวทีส่ ุดในการเดินทางบนหิมะหรือนา้ แข็ง โดยท่านจะได้รบั
คาแนะนาในการขับขีท่ ถ่ี กู ต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าทีผ่ ูเ้ ชี่ยวชาญ และชานาญเส้นทาง

ในการเดินทางท่อง เทีย่ วแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษทั ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่าง
ครบถ้วนตัง้ แต่ศีรษะจรดเท้า นาท่าน ขับขีส่ โนว์โมบิล ลัดเลาะไปบนทุ่งนา้ แข็งกว้าง….
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ชม SNOW CALTLEผลงานการแกะสลักนา้ แข็งให้เป็ นเมืองขนาดใหญ่ ซึง่ แต่บะปี จะมีความแตกต่างตาม
แนวคิดของทีมงานแกะสลักและการทา Snow Hotel หนึ่งประสบการณ์ของการสร้างโรงแรมนา้ แข็งในรูปแบบธีม
ต่าง ๆให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและชื่นชมไปพร้อมๆ กัน (เปิ ดให้บริการเดือนมกราคม - เมษายน 2020)
......... น. นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์โดยสายการบิน..... เทีย่ วบินที่
*.*.*. ราคาตัวในประเทศเป็
๋
นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทาการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.
......... น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึง เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว
ทีพ่ กั
HELSINKIหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โว (PORVOO) (51กม.) สร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ.1346 เมืองงดงามและมีเสน่หท์ ส่ี ุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศฟิ นแลนด์ เมืองชายฝัง่ ทางตอนใต้ประเทศฟิ นแลนด์ ถูกกล่าวถึงครัง้ แรกในฐานะทีเ่ ป็ นเมืองในตาราจาก
ศตวรรษที่ 14
นาท่านผ่านชมมหาวิหารปอร์โว จากศตวรรษที่ 15 บริเวณเมืองเก่า ได้รบั การยกย่องว่ามีความสาคัญทาง อาคารไม้
ยุคกลางสีสนั สวยงามถูกเคยเสนอชื่อเป็ นมรดกโลก ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เขตเมืองเก่า (THE OLD TOWN) ชุมชนทีม่ กี ลิน่ อายแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามทีป่ ลูก
เรียงรายริมแม่นา้ เป็ นเสน่หอ์ ีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุก๊ ตา
ชาวฟิ นน์….ชมโบสถ์เมืองใหญ่ (PORVOON TUOMIOKIRKKO)เป็ นลูเทอรันที่เก่าแก่ท่สี ุด
ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระทีแ่ ห่งนี้ศกั ดิ์สทิ ธิ์มาก ขออะไรก็จะได้ผลโดยเฉพาะเรื่องของความรัก
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ทีม่ ที งั้ ร้านขายของที่ระลึก, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆร้านขนม RUNEBERG พื้นบ้านต้น
ตารับของเมืองนี้ .....
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI)....อิสระช้อปปิ้ งถนนมานไฮม์ (MANHEIM STREET)เพือ่ พบกับ
ศูนย์รวมนานาสินค้าแบรนด์เนมทีม่ อี ยู่ตลอดแนวถนน เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่.....
นาท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร์ (SENATE SQUARE)จัตรุ สั กลางเมืองทีย่ ่งิ ใหญ่ทส่ี ุดของเฮลซิงกิอยู่ทน่ี ่ีลาน
กว้างศูนย์กลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็ นพื้นทีป่ ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของเฮลซิงกิและถือเป็ นสัญลักษณ์สาคัญ
ของเมืองทีน่ กั ท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเดินทางเข้ามาชมและถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่จดุ นี้มกั เป็ นจุด
แรกในการเริ่มต้นเที่ยวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทสแควร์สง่างามโดดเด่นด้วย อนุสาวรียพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2
หนึ่งในกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์โรมานอฟผูท้ รงได้รบั การถวายฉายาว่า “ซาร์ผูใ้ ห้อสิ รภาพ” จากการประกาศเลิกทาสให้
เอกราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลับถูกลอบปลงพระชนม์ในปี 1881 จึงมีการสร้างอนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ข้นึ ในปี 1894 เพือ่
แทนการราลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ที่ทรงสร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึ้นกับรัสเซียซึง่ มี

เทีย่ ง
บ่าย

22.55 น.

ส่วนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟิ นแลนด์ดว้ ย นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL)
อาคารหลังสีขาวที่เห็นได้ชดั เจนเมือ่ ยืนอยู่บนเซเนทสแควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิโคลัส” ถือเป็ น
แลนด์มาร์กสาคัญอีกแห่งของเมือง ตัวอาคารหลังใหญ่สขี าวบริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของหลังคาโดมเป็ น
สถาปัตยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซิงกิท่ไี ม่ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเป็ นศาสนสถานแห่งคริสตจักร
นิกายลูเธอรันทีอ่ อกแบบสร้างด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์
ในปี 1852ภายหลังมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทัง้ ส่วนของโดมและใต้อาคาร
มหาวิหาร ปัจจุบนั กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่ได้รบั ความนิยมมาก
...นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH)
โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในยุโรปตะวันตกซึง่ สร้างขึ้นตัง้ แต่ปี
1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปี หลังจากนัน้ ถือเป็ นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพือ่
แทนความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อรัสเซียซึง่ เคยเข้ามาปกครองฟิ นแลนด์นานเกินกว่า
100 ปี ทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิหารแห่งนี้จงึ สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม
แบบรัสเซียเกือบทัง้ หมด เพราะสร้างด้วยสไตล์มหาวิหารเก่าทีเ่ คยมีในกรุง
มอสโกเมือ่ ราวศตวรรษที่ 16โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์สาคัญทีท่ าให้ใครๆ ต่างก็จาได้ดว้ ยโดมทองบนยอดหลังคาเขียว
มรกตคลุมอาคารอิฐสีนา้ ตาลแดงเอาไว้ แต่กส็ ร้างเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผูอ้ อกแบบเสียชีวติ ไปแล้ว มหาวิหารอุ
สเปนสกี้ถูกสร้างอยู่บนหน้าผาสูงแถบชานเมืองที่เป็ นเหมือนจุดชมวิวเมืองได้ทวั ่ และกว้างไกล
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
....นาท่านเดินทางสู่สนามบินเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เทีย่ วบินที่ EK2499/EK370

วันที่แปด

ประเทศไทย

18.05 น.

*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องที่เมืองดูไบ: 090725-0855 *.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
@@@***@@@***

คา่

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

28ธ.ค.- 4 ม.ค. 63

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

147,000.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

143,000.-

27,000.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่าตัวภายใน
๋
*.*.*. ราคาตัวในประเทศเป็
๋
นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทาการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
5. ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ที่เมืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น(เนื่องจากยืน่ ผ่านตัวแทนการยืน่ จึงต้องเสียค่าบริการให้กบั ตัวแทนการยืน่ )(หากสถานทูตได้กาหนดการ
ยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
เท่านัน้ )
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
9. ค่าทิป
10. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ ) *.*.*. หามีวซี ่าแล้วหักคืนท่านละ 3,000.- บาท *.*.*.
11. นา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด ต่อ วัน
อัตรานี้ ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นส ัญญาการเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**

เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 40,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความ
บางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออก
ตัว๋ เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
น้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้วในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้า
ต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิด ชอบ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุดวิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข ้อความซงึ่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นาสัม มนา และการเดินทางทีม
่ ีค วามช านาญ โดยจั ดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วิน าศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือ ง, การผั นผวนของอัต ราแลกเปลีย
่ น
เงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุม ของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ
ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทาง
ออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอ
สงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ าพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้

่ ฟิ นแลนด์
เอกสารประกอบการการยืน
่ วีซา
ั้ 8) ***ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
่ เดีย
่ น ับจากว ันยืน
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
ี า
่ ประมาณ 15 ว ัน
ทาการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และ
่ ไม่สามารถดึง
สาเนา 1 ชุดในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
หน ังสือเดินทางออกมาได้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่
วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พืน
้ หลังขาว
เท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน
(รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า
่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน
ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอ
เป็ น Statement เท่านัน
้ )
่ -นามสกุลภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้า
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
พาสปอร์ต
้ งั้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน
หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียน
บ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
-กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้
สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัตสิ ว่ นตัวของแต่ละท่านที่ตอ้ งกรอกให้ครบทัง้ หมดทุกช่องตามความเป็ นจริง

(สาคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขที่บตั รประชาชน
....................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จาเป็ นมาก ในกรณี ท่ที างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณี เร่งด่วน)
....................................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ
....................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปจั จุบนั / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์บา้ น / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / เบอร์บา้ น
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบนั / ชื่อและที่อยู่บริษทั / ตาแหน่ ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ที างาน / วันเริ่มงาน /
........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ชื่อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................................

