EXCLUSIVE FINLAND
LAPLAND – KIRKENES - AURORA HUNTING 9 DAYS ( AY)

ฟิ นแลนด์ - แลปแลนด์ – จับปู KING CRAB
เรือตัดน้ำแข็ง ICE BREAKER - ล่ำแสงเหนือ

พิเศษ พัก GLASS IGLOO 2 คืน + SEASIDE GLASS 1 คืน

FINLAND LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY) (พัก igloo 2 คืน + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)

ไฮไลท์ของโปรแกรม >>พักโรงแรม GLASS IGLOO 2 คืน + SEASIDE GLASS 1 คืน
** พิเศษ นำท่ ำนออกล่ำแสงเหนือ ยำมคำ่ คืน 2 คืน **
>> พักโรงแรมกระจก GLASS IGLOO 2 คืน (สะดวกสบายมีห้องอาบน้าในตัว)
>> พักโรงแรมกระจก SEASIDE GLASS VILLAS 1 คืน
>> เรื อตัดน้ำแข็ง SAMPO ICE BREAKER + ลอยตัวในทะเล
>> กิจกรรมจับปูยกั ษ์ KING CRAB SAFARI
>> นำท่ ำนออกล่ำแสงเหนือด้ วย HEATING SLEDGE
>> ชมหมู่บ้านซานตาครอส SANTA CLAUS VILLAGE
>> สนุกสนำนกับกิจกรรมกำรขับ SNOW MOBILE
>> สนุกสนำนกับกิจกรรมกำร นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์
>> สนุกสนำนกับกิจกรรมกำร นั่งสุ นัขลากเลื่อน Husky
>> ชมแสลักน้าแข็ง SNOW EXPERIENCE 365
>> ผ่ อนคลายกับการแช่ น้าแร่ หรือบ่ อน้าร้ อนท่ ามกลางหิมะ
>> ชมเมืองโรวำเนียมี
>> ชมเมืองหลวงเฮลซิงกิ + ช้ อปปิ้ ง

พักโรงแรมระดับ 4 ดำว (พักโรงแรม GLASS IGLOO 2 คืน + พัก SEASIDE GLASS VILLA 1 คืน*)
เมนูพเิ ศษ
Seafood Patter / ICE Restaurant / ขำปูยักษ์ King Crab / อำหำรไทย
รวมค่ ำคนขับรถในยุโรป
แจกน้ำดื่มท่ำนละ 1 ขวด / วัน

กำหนดกำรเดินทำง
*** เปิ ดรับเพียง 15 -20 ท่ำน / กรุ๊ปเท่ ำนั้น **

29 ธันวำคม 2565 – 6 มกรำคม 2566

FINLAND LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY) (พัก igloo 2 คืน + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)

รำยละเอียดกำรเดินทำง
วันที่ 29 ธันวำคม 2565 (1) สนำมบินสุ วรรณภูมิ – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์) – อิวำโล - ซำริเซลก้ำ
05.30 น.
08.15 น.
15.35 น.
16.40 น.
18.25 น.
ค่ำ
ที่พกั

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟิ นแอร์
(AY) พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทำงสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสำยกำรบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
เดินทำงถึงทำงอำกำศนำนำชำติเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เมืองหลวงของฟิ นแลนด์ (แวะเปลี่ยน
เครื่ อง)
ออกเดินทำงสู่ สนำมบินอิวำโล โดยสำยกำรบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 605
**หมำยเหตุ ไฟล์ทบินอำจะมีกำรเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ควำมเหมำะสม***
เดินทำงถึง สนำมบินอิวำโล หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกรแล้ ว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรมที่พกั
HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่ 30 ธันวำคม 2565 (2) ซำริเซลก้ำ - เคิร์กเคเนส (นอร์ เวย์) – KING CRAB SAFARI
SNOW HOTEL
เช้ ำ

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30 ชม.)
ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ATCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขต
ติดกับประเทศรัสเซี ย และยังเป็ นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็ นอีกเมืองหนึ่งของ
นอร์เวย์ที่มีชื่อเสี ยง และได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายสาหรับ
นักท่องเที่ยว อาทิ สุ นขั ลากเลื่อน, กวางลากเลื่อน, SNOW MOBILE, กิจกรรมจับปูยกั ษ์ (KING
CRAB SAFARI), การตกปลาในน้ าแข็ง, การนอนใน SNOW HOTEL และกิจกรรมอื่นๆอีก
มากมาย ให้นกั ท่องเที่ยวผูม้ าเยือนได้เลือกทากัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทามาจากน้ าแข็งและหิมะ เปิ ดทาการในปี
2006 ซึ่งจะเปิ ดให้บริ การเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายใน
โรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ าแข็งและหิมะเป็ นรู ปแบบต่างๆ บาร์ เตียงโต๊ะ
และเก้าอี้เป็ นน้ าแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง 30 องศาเซลเซียส
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อิสระให้ท่านชมโรงแรมหิมะตามอัธยาศัย

นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมกำรจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่
เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนาท่านนัง่ รถลากเลื่อนโดย SNOWMOBILE ไปยังบริ เวณทะเลสาบ
น้ าแข็งและเจาะช่องว่างน้ าแข็งเพื่อนา ปูยกั ษ์ (RED KING CRAB) ที่อยูใ่ นกระชังขึ้นมา ปูยกั ษ์มี
ขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ าหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์
วิธีการจับปูยกั ษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับปูยกั ษ์และปรุ งอาหารมื้อ
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ค่ำ

ที่พกั

พิเศษ!!! ให้ ท่ำนได้ ลมิ้ รส เนื้อปูยกั ษ์ แบบสดๆ และรับประทำนกันอย่ำงเต็มอิ่ม

SCANDIC HOTEL KIRKENES หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว
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วันที่ 31 ธันวำคม 2565 (3) เคิร์กเคเนส (นอร์ เวย์) - ซำริเซลก้ำ – สุ นัขลำกเลื่อน - เลวี
พิเศษ : นำท่ ำนล่ำแสงเหนือโดยกำรนั่ง HEATING SLEDGE
เช้ ำ

กลำงวัน

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซำลิเซลก้ำ (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยูท่ างตอนเหนือของฟิ นแลนด์มี
ชื่อเสี ยง อย่างมากทางด้านที่พกั และรี สอร์ท (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30 ชม.)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชม HUSKY SAFARI ฮัสกี้เป็ นสุ นขั ที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปี มาแล้ว เพื่อใช้ใน
การลากเลื่อนบรรทุกสิ่ งของ หรื อเป็ นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ าแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้
กลายมาเป็ นสุ นขั ลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิ ทธิภาพในการลากเลื่อนสู งสุ ดในบรรดาสุ นขั ลาก
เลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนขั ลากเลื่อนยังเป็ นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็ นผูบ้ งั คับ
เลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่ หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ ท่ำนได้ สัมผัส
ประสบกำรณ์ สุนัขลำกเลื่อน ณ ดินแดนแห่งนี้โดยสุ นขั ลากเลื่อนจะพาเราวิ่งผ่านป่ าสน ลาธาร ที่มี
หิมะขาวโพลน ที่สวยงาม ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง

นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเลวี (Levi) ตั้งอยูใ่ นเขตแลปแลนด์ ประเทศฟิ นแลนด์ (ระยะทาง 220
กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตคำรของโรงแรมที่พกั
AURORA PYRAMID & HOTEL (AURORA PYRAMID GLASS IGLOO) หรื อระดับเทียบเท่ ำ
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FINLAND LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY) (พัก igloo 2 คืน + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)

**พิเศษ นำท่ ำนล่ำแสงเหนือโดยกำรนั่ง HEATING SLEDGE (ใช้ เวลำประมำณ 3 ชั่วโมง) หำกไม่
สำมำรถออกล่ำแสงเหนือโดย HEATING SLEDGE ได้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำร
เปลีย่ นแปลงยำนพำหนะ ทั้งนีก้ ำรตำมล่ำหำแสงเหนือ ไม่ อำจยืนยันได้ แน่ นอน ว่ำท่ ำนจะพบเห็น
แสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทำง เนื่องจำกกำรเห็นปรำกฏกำรณ์ ทำงธรรมชำติน้ ัน ขึน้ อยู่กบั หลำย
ปัจจัย กำรเกิดแสงเหนือ ต้ องขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศของวันนั้นๆ สภำพท้ องฟ้ำ ก้อนเมฆ และค่ำชี้
วัดกำรสั่ นสะเทือนของสนำมแม่ เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่ำ KP จะมีควำมแน่ นอนต่ อเมื่อเช็คค่ ำ
ชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้ ำเท่ ำนั้น**
** ท่ำนไหนไม่ อยำกออกไปล่ำแสงเหนือ สำมำรถชมภำยในบริเวณรีสอร์ ทยำมค่ำคืนปลอดแสงไฟ
ท่ ำนจึงสำมำรถชมปรำกฎกำรณ์ แสงเหนือได้ จำกภำยในห้ องพักรีสอร์ ทของท่ ำน **
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วันที่ 1 มกรำคม 2566 (4) เลวี - โรวำเนียมี - นั่งกวำงเรนเดียร์ - หมู่บ้ำนซำนตำคลอส
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโรวำเนียมี (ROVANIEMI) ได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงของแลป
แลนด์ เป็ นเมืองเล็กๆน่ารัก ที่มีความเชื่อว่าเป็ นบ้านเกิดของซานต้าครอส (ระยะทางประมาณ 169
กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ดว้ ยกำรนั่งเลื่อนลำกโดยกวำงเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING)
ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของ
กวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนซำนตำคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเส้นอาร์คติก
เซอร์เคิล นาท่านถ่ายรู ปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์ เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ ้งและ
เส้นแวงเพื่อกาหนดขอบเขตของบริ เวณซีกโลกเหนือ นาท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิ ศ (Santa
Claus Office) หรื อที่ทาการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสี สันสดใสมากมาย แวะชม ที่ทา
การไปรษณี ยซ์ านตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณี ยบัตร
หลากหลายสี สันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานต้าคลอสส่ งกลับมายัง
ประเทศไทยได้ ณ ที่ทาการไปรษณี ยน์ ้ ี
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นำท่ ำนถ่ ำยรูปกับลุงซำนต้ ำคลอส (รู ปถ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)

อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปในบริ เวณหมู่บา้ นซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธี มคริ สต์มาสอัน
สวยงามตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ภายในหมู่บา้ นซานตาครอสแห่งนี้
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นาท่านชมเมืองโรวำเนียมี ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟิ นแลนด์ ตั้งอยูบ่ นเส้นอาร์คติคและได้
ชื่อว่าเป็ น The Official Hometown of Santa Claus นาท่านสู่ จตั ุรัสลอร์ดิ (Lordi square) ซึ่งเป็ น
จัตุรัสใจกลางเมือง เดิมเรี ยกจัตุรัสนี้วา่ แซมโป สแควร์ ใกล้จตั ุรัสเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเมืองโร
วาเนียมี อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งซื้อของฝากตามอัธยาศัย

FINLAND LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY) (พัก igloo 2 คืน + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

FINLAND LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY) (พัก igloo 2 คืน + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)

**พิเศษ นำท่ ำนล่ำแสงเหนือโดยรถบัส (ใช้ เวลำประมำณ 3 ชั่วโมง) หำกไม่ สำมำรถออกล่ำแสง
เหนือโดย ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลง ทั้งนีก้ ำรตำมล่ำหำแสงเหนือ ไม่ อำจยืนยัน
ได้ แน่ นอน ว่ำท่ ำนจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทำง เนื่องจำกกำรเห็นปรำกฏกำรณ์ ทำง
ธรรมชำติน้ นั ขึน้ อยู่กบั หลำยปัจจัย กำรเกิดแสงเหนือ ต้ องขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศของวันนั้นๆ
สภำพท้ องฟ้ำ ก้อนเมฆ และค่ำชี้วัดกำรสั่ นสะเทือนของสนำมแม่ เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่ำ KP
จะมีควำมแน่ นอนต่ อเมื่อเช็คค่ ำชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่ วงหน้ ำเท่ ำนั้น**

วันที่ 2 มกรำคม 2566 (5) โรวำเนียมี– เคมิ– เรื อตัดน้ำแข็งSampo Icebreaker - ลอยตัวในทะเล - พัก
SEASIDE GLASS VILLAS
เช้ ำ

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเที่ยว
ที่ต้งั อยูร่ ิ มอ่าวน้ าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) อีกหนึ่งเมืองที่เป็ นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ที่ตอ้ งการมาสัมผัสความเย็นยะเยือกของน้ าแข็ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่าน ล่องเรื อตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) หรื อไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก
หลังจากปลดประจาการแล้วนามาให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ
จากเรื อทลายน้ าแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็ นเรื อตัดน้ าแข็งของรัฐบาล
ฟิ นแลนด์ ซึ่งใช้ล่องในอ่าวบอทเนีย มีน้ าหนักถึง 3,500 ตัน สร้างขึ้นในปี 1961 การล่องเรื อแซม
โป้ จะให้ความรู ้สึกที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงเวลาที่น่าจดจาของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะที่เรื อ
ขนาดใหญ่แบ่งน้ าแข็งออกเป็ นสองฝั่ง พร้อมกับชื่นชมความงามของทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่ ประกอบ
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กับท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกระทบปุยหิมะที่ปกคลุมเป็ นสี ขาวบริ สุทธิ์ เรื อตัดน้ าแข็งนี้จะเจาะ
น้ าแข็งที่หนากว่า 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน้ าที่หนาวจับขั้วหัวใจให้นกั ท่องเที่ยวลองท้าทายลงไป
นอนลอยคอในน้ าแข็งแบบเย็นสุ ดขั้ว

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ าแข็ง ด้วยชุด
ความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)

FINLAND LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY) (พัก igloo 2 คืน + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
SEAFRONT PREMIUM VILLA AT KEMIN MATKAILU OY หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว
** หมำยเหตุ : SEAFRONT PREMIUM VILLA มีลกั ษณะเป็ นห้ องพักรูปสี่ เหลีย่ ม รูปแบบกำร
จัดวำงห้ องพัก เป็ น 2 แถว ห้ องพักจะมีท้งั แถวหน้ ำ และแถวหลังคละกันในแต่ ละกรุ๊ป ทำงบริษัทขอ
สงวนสิ ทธิในกำรจัดห้ องพักเป็ นหน้ ำที่ของโรงแรมเท่ ำนั้น**)
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วันที่ 3 มกรำคม 2565 (6) เคมิ –SNOW EXPERIENCE 365 – ICE RESTAURANT
ขับ SNOW MOBILE – โอวลุ
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์ แห่ งเคมิ (Kemi Church) โบสถ์ในศาสนาคริ สต์นิกายลูเธอรันที่
ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิ กและตั้งอยูก่ ลางเมืองเกมิ สถาปนิกชื่อดัง
ผูอ้ อกแบบและควบคุมการสร้างโบสถ์หลังนี้เป็ นชาวฟิ นแลนด์ชื่อว่า “โจเซฟ สเตนแบค” (Josef
Stenback) สร้างเสร็ จและเปิ ดให้ชาวคริ สต์เข้าทาพิธีได้ต้งั แต่ปี 1902 ภายในสามารถจุได้ประมาณ
1,000 คน ในปี 2003 มีการบูรณะครั้งใหญ่จนทาให้โบสถ์ยงิ่ สวยงามและดูใหม่สดใส เป็ นโบสถ์
ประจาเมือง โบสถ์แห่งเกมิ เป็ นศาสนาสถานที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเมืองเป็ นอย่างมาก

นาท่านเดินทางสู่ SNOW EXPERIENCE 365 ซึ่งเปิ ดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีกาแพงที่มี
หิมะปกคลุม ทางเดินที่ทาจากน้ าแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลัก
น้ าแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจและทดลองกับกิจกรรม ice slide
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์อนั น่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOW MOBILE พาหนะที่
คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรื อทุง่ น้ าแข็ง โดยท่านจะได้รับคาแนะนาในการขับขี่ที่
ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ และชานาญเส้นทางในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริ ษทั ฯ จะมีการจัดเตรี ยมเครื่ องกันหนาวให้ท่านอย่าง
ครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
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ค่ำ
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอวลุ (OULU) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที)
ตั้งอยูบ่ นชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กบั เส้นอาร์กติก เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือ
ของฟิ นแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.3 แสนคน มากเป็ นอันดับหกของประเทศ เป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็ นที่รู้จกั ในด้านเมืองเทคโนโลยี ถือว่าเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยง
ในเรื่ องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็ นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความ
คึกคักเป็ นอย่างมากเลยทีเดียว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
SCANDIC HOTEL OULU หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่ 4 มกรำคม 2565 (7) โอวลุ - ชมเมือง – เฮงซิงกิ - ช้ อปปิ้ ง
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่าน ชมเมืองโอวลุ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบริ เวณถนนคนเดิน และถ่ายภาพกับรู ปปั้นตารวจ
รู ปร่ างอ้วนน่ารักที่เรี ยกว่า”TORIPOLLIISI” ถือเป็ นไฮไลท์ของเมืองที่ไม่ควรพลาด จนกระทัง่ ได้
เวลาอันสมควร

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางสู่ สนำมบินโอวลุ
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 438
***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม***
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิ งกิ นาท่านตรวจรับสัมภาระ
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนน Aleksanterinkatu ที่นี่เป็ นถนนสายที่สาคัญของเมืองและบรรดาขาช้อป
ทั้งหลาย เป็ นถนนที่มีความยาวที่สุดของเมือง อยูใ่ กล้กบั ทาเนียบประธานาธิบดี และสถานที่ที่มี

14.25 น.
15.30 น.
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ชื่อเสี ยงอีกหลายแห่ง ทั้งสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดงั ต่างๆ และร้านอาหาร
อีกมากมายที่ดึงดูดผูค้ นเป็ นจานวนมาก นับเป็ นถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวา คึกคักไปกับแสงสี เหมาะ
แก่การพบปะ รวมตัว สังสรรค์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่ำ
ที่พกั

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง พิเศษ SEA FOOD PLATTER
RADISSON BLU SEASIDE HELSINKI หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่ 5 มกรำคม 2566 (8) เฮลซิงกิ - ชมเมือง - สนำมบิน
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั
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นาท่านชม มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) เป็ นโบสถ์ศาสนาคริ สต์นิกายลูเธอร์ รัน
(Lutheran) สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมรู ปแบบนีโอคลาสสิ ก (Neo Classic) โดยสร้างเสร็ จราวช่วง
กลางศตวรรษที่ 19 ด้านนอกมหาวิหารมีความงดงามโดดเด่นด้วยเสาคอริ นเธี ยน (Corinthian order)
ที่มีความงดงาม คลาสสิ ก สร้างตามสถาปัตยกรรมกรี กและโรมันโบราณ ตัววิหารมีเอกลักษณ์อนั
โดดเด่นคือโดมสี เขียวขนาดใหญ่ความสู ง 260 ฟุตล้อมรอบด้วยโดมเล็กๆ สี่ โดม เหนือหลังคา
โบสถ์บริ เวณหน้าจัว่ ทั้งสี่ มุมมีรูปปั้นสาวกทั้ง 12 ของพระเยซูคริ สต์เรี ยงรายอยู่ รู ปปั้นความสู ง 10
ฟุต เหล่านี้ถือเป็ นคอลเลคชัน่ รู ปปั้นที่ทาจากสังกะสี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารแห่งนี้เป็ นหนึ่ง
ในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเมืองเฮลซิงกิ และเป็ นโบสถ์ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ของประเทศฟิ นแลนด์ ชมจัตุรัสเซเนท หรื อ เซเนทสแควร์ (Senate Square) เป็ นจัตุรัสกลางเมือง
ของเฮลซิงกิที่มีเอกลักษณ์อนั โดดเด่นคือ อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (Alexander II) ที่
ประดิษฐานอย่างโดดเด่นอยูใ่ จกลางจัตุรัส พระองค์คือผูท้ รงนาพาให้เกิดการปฏิรูปและนาไปสู่ การ
เป็ นอิสรภาพของฟิ นแลนด์จากจักรวรรดิรัสเซีย บริ เวณรอบๆ รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่
ที่สวยงามจานวนหลายแห่ง ลานกว้างแห่งนี้ถือเป็ นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นสถานที่จดั
กิจกรรมใหญ่ๆ ของเมืองมาโดยตลอด ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงคอนเสิ ร์ต หรื อการชุมนุมทางการเมือง
รวมถึงงานปั้นอาคารหิมะและลานสโนว์บอร์ดที่จดั ขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

กลำงวัน
16.35 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
จำกนั้นได้ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเฮลซิงกิ
ออกเดินทำงสู่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสำยกำรบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 145
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วันที่ 6 มกรำคม 2566 (9) สนำมบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....
*** ขอขอบพระคุณที่ใช้ บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ ท่ำนในครั้งต่ อไป ***

09.15 น.

อัตรำค่ำบริกำร

กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

29 ธันวำคม 2565 – 6 มกรำคม 2566 245,900

เด็กต่ากว่า 7
เด็กมากกว่า
พักเดี่ยว
เด็กต่ากว่า
ปี
7 ปี
TWIN SOLE
12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
กับ 2 ผูใ้ หญ่
USE
กับ 1 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียง
มีเตียงเสริ ม
จ่ายเพิม่
เสริ ม

245,900

235,900

230,900

50,000

โปรดอ่ำนก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณำศึกษำรำยละเอียดโปรแกรมกำรเดินทำงท่ องเที่ยว เงื่อนไขกำรให้ บริกำร ยกเลิกกำรบริกำร และหมำยเหตุท้งั หมดอย่ำงละเอียดทุกข้ อ เพื่อ
ประโยชน์ ของท่ ำนเอง และเพื่อควำมถูกต้อง เข้ ำใจตรงกันระหว่ำงท่ ำน และบริษัทฯ เมื่อท่ ำนจองทัวร์
และชำระเงินมัดจำเรียบร้ อยแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขหมำยเหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ข้ำงต้ นแล้ว

** รำคำนีเ้ ป็ นรำคำทัวร์ ต้งั แต่ 15 ขึน้ สู งสุ ด 20 ท่ำน **
** หำกต่ำกว่ำ 15 ท่ ำน มีค่ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม หรื อทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง **
เนื่องจำกกฎกำรเข้ ำพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอำยุมำกกว่ำ 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม
บำงโรงแรมเท่ ำนั้นที่มีห้อง 3 เตียง หำกเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ ำน เรียนแนะนำว่ำเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่ำ
** สำหรับท่ ำนทีพ่ กั ห้ อง 3 เตียง ขนำดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทำงโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ำท่ ำนยอมรับข้ อตกลงแล้ว**

อัตรำนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ ครอง
โรคประจาตัวหรื อโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ำน / วัน
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9. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่ำน

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

กำรจองและกำรชำระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 100,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจอง หากท่านไม่ชาระมาตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการ
จอง
2. ชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระเงิน
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขกำรยกเลิกและกำรปรับเงินค่ำบริกำร
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ ำเทศกำลหรื อหยุดยำว เช่ นสงกรำนต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนมัดจา100% (30,000 และหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่ำมัดจำโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน คืนมัดจา 50% (15,000 และหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่ำมัดจำโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมำยเหตุสำคัญเพิม่ เติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำยกรณีที่เกิดจำกเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยท่องเที่ยวหรื อยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว,
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
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3. ท่ำนจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์ สินของมีค่ำส่ วนตัวต่ำง ๆ ของท่ ำนเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว
ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทาง
ราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อเนื่องจาก
เหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ ี่นงั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
6. ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบางรายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นสาคัญ

ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ที่นั่งบนเครื่ องบิน / สั มภำระ
1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ อ
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยูแ่ ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผูก้ าหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิม่ เติม โดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน
5. กำรจัดที่นั่งบนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกำหนดเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้วา่ ท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
ั้
6. กรณีท่ำนที่จะออกตั๋วบินภำยในประเทศ หรื อกรณีท่ำนออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นั่ง Long Leg ทำงบริษัทไม่สำมำรถรีเควสให้ ได้ จะขึน้ กับข้อกำหนดของสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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โรงแรมที่พกั
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริ ษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริ ษทั การันตรี วา่ ได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจำกกฎกำรเข้ ำพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอำยุมำกกว่ำ 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บำงโรงแรม
เท่ำนั้นที่มีห้อง 3 เตียง หำกเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ ำน เรียนแนะนำว่ ำเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่ำ
3. สำหรับท่ำนที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนำดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทำงโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ำท่ ำนยอมรับข้ อตกลงแล้ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้อง
จองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิ ค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยูใ่ นเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระของ
ท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

กำรยื่นวีซ่ำ / กำรอนุมัติวีซ่ำ
1. กำรอนุมัติวีซ่ำเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน
ไม่ผ่ำนทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณีใดๆทั้งสิ้ น และทำงสถำนฑูตมี
สิ ทธิ์ที่จะไม่ ตอบเหตุผลของกำรปฏิเสธวีซ่ำในทุกกรณี
2. กรณีทที่ ่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนยื่นให้ กบั ท่ำน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยูแ่ ล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************
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