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

ฟินแลนด์ - แลปแลนด์ – จับปู KING CRAB 

เรือตัดน ้ำแข็ง ICE BREAKER - ล่ำแสงเหนือ 
พเิศษ พกั GLASS IGLOO 2 คืน + SEASIDE GLASS 1 คืน 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >>พกัโรงแรม GLASS IGLOO 2 คืน +  SEASIDE GLASS 1 คืน 
** พเิศษ น ำท่ำนออกล่ำแสงเหนือ ยำมค ำ่คืน 2 คืน ** 

>> พกัโรงแรมกระจก GLASS IGLOO 2 คืน (สะดวกสบายมีห้องอาบน ้าในตัว) 
>> พกัโรงแรมกระจก SEASIDE GLASS VILLAS  1 คืน  
>> เรือตัดน ้ำแข็ง SAMPO  ICE BREAKER  +  ลอยตัวในทะเล  
>> กจิกรรมจับปูยกัษ์   KING CRAB SAFARI  
>> น ำท่ำนออกล่ำแสงเหนือด้วย HEATING SLEDGE  
>> ชมหมู่บ้านซานตาครอส  SANTA CLAUS VILLAGE  

>> สนุกสนำนกบักจิกรรมกำรขับ SNOW MOBILE  
 >> สนุกสนำนกบักจิกรรมกำร นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์  
>> สนุกสนำนกบักจิกรรมกำร นั่งสุนัขลากเล่ือน Husky  
>> ชมแสลักน ้าแข็ง SNOW EXPERIENCE 365 
>> ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่  หรือบ่อน ้าร้อนท่ามกลางหิมะ  
>> ชมเมืองโรวำเนียมี   
>> ชมเมืองหลวงเฮลซิงกิ + ช้อปป้ิง 

 
พกัโรงแรมระดับ 4  ดำว (พกัโรงแรม GLASS IGLOO 2 คืน + พกั SEASIDE GLASS VILLA 1 คืน*) 
เมนูพเิศษ  
Seafood Patter / ICE Restaurant / ขำปูยักษ์ King Crab /  อำหำรไทย 
รวมค่ำคนขับรถในยุโรป  

แจกน ้ำด่ืมท่ำนละ 1 ขวด / วัน  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
*** เปิดรับเพยีง 15 -20 ท่ำน / กรุ๊ปเท่ำนั้น ** 

29 ธันวำคม 2565 – 6 มกรำคม 2566 
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รำยละเอยีดกำรเดินทำง 
วนัที่ 29 ธันวำคม 2565 (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) – อวิำโล - ซำริเซลก้ำ 
05.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ 

(AY)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
08.15 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสำยกำรบินฟินแอร์ เท่ียวบินที ่AY 142 
15.35 น. เดินทำงถงึทำงอำกำศนำนำชำติเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  เมืองหลวงของฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยน

เคร่ือง) 
16.40 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินอวิำโล โดยสำยกำรบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 605  
                           **หมำยเหตุ ไฟล์ทบินอำจะมีกำรเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสม*** 
18.25 น. เดินทำงถงึ สนำมบินอวิำโล หลงัผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว  
ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรมที่พกั 
ที่พกั  HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว   

วนัที่ 30 ธันวำคม 2565 (2) ซำริเซลก้ำ - เคร์ิกเคเนส (นอร์เวย์) – KING CRAB SAFARI  
    SNOW HOTEL   
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3.30 ชม.) 
ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของนอร์เวยใ์นเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ATCTIC CIRCLE) ซ่ึงมีเขต
ติดกบัประเทศรัสเซีย และยงัเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหน่ึงของ
นอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียง และไดรั้บความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว เน่ืองจากมีกิจกรรมมากมายส าหรับ
นกัท่องเท่ียว อาทิ สุนขัลากเล่ือน, กวางลากเล่ือน, SNOW MOBILE, กิจกรรมจบัปูยกัษ ์(KING 
CRAB SAFARI), การตกปลาในน ้าแขง็, การนอนใน SNOW HOTEL และกิจกรรมอ่ืนๆอีก
มากมาย ใหน้กัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนไดเ้ลือกท ากนั  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพ้ืนเมือง 
  จากนั้นน าท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซ่ึงท ามาจากน ้าแขง็และหิมะ เปิดท าการในปี 

2006 ซ่ึงจะเปิดใหบ้ริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธนัวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายใน
โรงแรมและหอ้งพกัถูกตกแต่งดว้ยปะติมากรรมน ้าแขง็และหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียงโต๊ะ
และเกา้อ้ีเป็นน ้าแขง็ โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไวท่ี้ -4 องศาเซลเซียส ซ่ึงภายนอกอาจติดลบไดถึ้ง -
30 องศาเซลเซียส  
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  อิสระใหท่้านชมโรงแรมหิมะตามอธัยาศยั 

 
น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์แปลกใหม่ กจิกรรมกำรจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ท่ีมีอยู่
เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก โดยจะน าท่านนัง่รถลากเล่ือนโดย SNOWMOBILE ไปยงับริเวณทะเลสาบ
น ้าแขง็และเจาะช่องวา่งน ้าแขง็เพื่อน า ปูยกัษ ์(RED KING CRAB) ท่ีอยูใ่นกระชงัข้ึนมา ปูยกัษมี์
ขนาดความโดยวดัจากกา้มปูยาวถึง 2 เมตร และมีน ้าหนกัถึง 10 กก. โดยประมาณ เจา้หนา้ท่ีจะโชว์
วิธีการจบัปูยกัษ ์ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัปูยกัษแ์ละปรุงอาหารม้ือ  
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ค ่ำ                       พเิศษ!!!  ให้ท่ำนได้ลิม้รส เน้ือปูยกัษ์ แบบสดๆ และรับประทำนกนัอย่ำงเต็มอิ่ม 

 
ที่พกั  SCANDIC HOTEL KIRKENES หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว   
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วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 (3) เคร์ิกเคเนส (นอร์เวย์) - ซำริเซลก้ำ – สุนัขลำกเล่ือน - เลว ี
                        พเิศษ : น ำท่ำนล่ำแสงเหนือโดยกำรนั่ง HEATING SLEDGE  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซำลเิซลก้ำ (Saariselka) เมืองท่องเท่ียวตั้งอยูท่างตอนเหนือของฟินแลนดมี์
ช่ือเสียง อยา่งมากทางดา้นท่ีพกัและรีสอร์ท (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3.30 ชม.) 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านชม HUSKY SAFARI  ฮสัก้ีเป็นสุนขัท่ีมีมายาว นานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพื่อใชใ้น
การลากเล่ือนบรรทุกส่ิงของ หรือเป็นพาหนะในพื้นท่ีท่ีปกคลุมไปดว้ยน ้าแขง็และหิมะ ฮสัก้ีจึงได้
กลายมาเป็นสุนขัลากเล่ือนพนัธ์ุแท ้ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสูงสุดในบรรดาสุนขัลาก
เล่ือนทั้งหมด นอกจากน้ีสุนขัลากเล่ือนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชัเชอร์ (Musher) เป็นผูบ้งัคบั
เล่ือนในการแข่งขนัแต่ละคร้ังจนแพร่หลายไปยงัหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่ำนได้สัมผัส
ประสบกำรณ์สุนัขลำกเล่ือน ณ ดินแดนแห่งน้ีโดยสุนขัลากเล่ือนจะพาเราว่ิงผา่นป่าสน ล าธาร  ท่ีมี
หิมะขาวโพลน ท่ีสวยงาม ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  2 ชัว่โมง  

 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเลวี (Levi) ตั้งอยูใ่นเขตแลปแลนด ์ประเทศฟินแลนด ์(ระยะทาง 220 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม.) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตคำรของโรงแรมที่พกั 
ท่ีพกั          AURORA PYRAMID & HOTEL (AURORA PYRAMID GLASS IGLOO) หรือระดับเทียบเท่ำ  
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**พเิศษ น ำท่ำนล่ำแสงเหนือโดยกำรนั่ง HEATING SLEDGE (ใช้เวลำประมำณ 3 ช่ัวโมง) หำกไม่
สำมำรถออกล่ำแสงเหนือโดย HEATING SLEDGE ได้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปลีย่นแปลงยำนพำหนะ ทั้งนีก้ำรตำมล่ำหำแสงเหนือ ไม่อำจยืนยันได้แน่นอน ว่ำท่ำนจะพบเห็น
แสงเหนือทุกคร้ังท่ีออกเดินทำง เน่ืองจำกกำรเห็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตินั้น ขึน้อยู่กบัหลำย
ปัจจัย กำรเกดิแสงเหนือ ต้องขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศของวันนั้นๆ สภำพท้องฟ้ำ ก้อนเมฆ และค่ำช้ี
วัดกำรส่ันสะเทือนของสนำมแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซ่ึงค่ำ KP จะมคีวำมแน่นอนต่อเม่ือเช็คค่ำ
ช้ีวัด 2-3 ช่ัวโมงล่วงหน้ำเท่ำนั้น** 
** ท่ำนไหนไม่อยำกออกไปล่ำแสงเหนือ  สำมำรถชมภำยในบริเวณรีสอร์ทยำมค ่ำคืนปลอดแสงไฟ 
ท่ำนจึงสำมำรถชมปรำกฎกำรณ์แสงเหนือได้จำกภำยในห้องพกัรีสอร์ทของท่ำน **  
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วนัที่ 1 มกรำคม 2566 (4) เลว ี - โรวำเนียมี -  นั่งกวำงเรนเดียร์  - หมู่บ้ำนซำนตำคลอส 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโรวำเนียม ี(ROVANIEMI) ไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นเมืองหลวงของแลป
แลนด ์เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก ท่ีมีความเช่ือวา่เป็นบา้นเกิดของซานตา้ครอส (ระยะทางประมาณ 169 
กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) 
น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ดว้ยกำรนั่งเล่ือนลำกโดยกวำงเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) 
ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถใหอ้าหาร และสมัผสัความน่ารักของ
กวางเรนเดียร์ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนซำนตำคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเส้นอาร์คติก
เซอร์เคิล น าท่านถ่ายรูปกบั เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและ
เส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa 
Claus Office) หรือท่ีท าการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย แวะชม ท่ีท า
การไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัร
หลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตา้คลอสส่งกลบัมายงั
ประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณียน้ี์  
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น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัลุงซำนต้ำคลอส (รูปถ่ายไม่รวมในค่าทวัร์) 

 
อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสท่ีประดบัประดาดว้ยธีมคริสตม์าสอนั
สวยงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก ภายในหมู่บา้นซานตาครอสแห่งน้ี   
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น าท่านชมเมืองโรวำเนียมี ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์ตั้งอยูบ่นเส้นอาร์คติคและได้
ช่ือวา่เป็น The Official Hometown of Santa Claus น าท่านสู่จตุัรัสลอร์ดิ (Lordi square) ซ่ึงเป็น
จตัุรัสใจกลางเมือง เดิมเรียกจตุัรัสน้ีวา่ แซมโป สแควร์ ใกลจ้ตัุรัสเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมืองโร
วาเนียมี อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 
 



FINLAND  LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY)  (พกั igloo 2 คืน  + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)                       12 | P a g e  

 
ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว  

 

 



FINLAND  LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY)  (พกั igloo 2 คืน  + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)                       13 | P a g e  

**พเิศษ น ำท่ำนล่ำแสงเหนือโดยรถบัส (ใช้เวลำประมำณ 3 ช่ัวโมง) หำกไม่สำมำรถออกล่ำแสง
เหนือโดย ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลง ทั้งนีก้ำรตำมล่ำหำแสงเหนือ ไม่อำจยืนยัน
ได้แน่นอน ว่ำท่ำนจะพบเห็นแสงเหนือทุกคร้ังท่ีออกเดินทำง เน่ืองจำกกำรเห็นปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำตินั้น ขึน้อยู่กบัหลำยปัจจัย กำรเกดิแสงเหนือ ต้องขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศของวันนั้นๆ 
สภำพท้องฟ้ำ ก้อนเมฆ และค่ำช้ีวัดกำรส่ันสะเทือนของสนำมแม่เหลก็โลก (KP INDEX) ซ่ึงค่ำ KP 
จะมีควำมแน่นอนต่อเม่ือเช็คค่ำช้ีวัด 2-3 ช่ัวโมงล่วงหน้ำเท่ำนั้น** 

 
 

วนัที่ 2 มกรำคม 2566 (5) โรวำเนียมี– เคม–ิ เรือตดัน ้ำแข็งSampo Icebreaker  - ลอยตัวในทะเล - พกั 
  SEASIDE GLASS VILLAS 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเท่ียว
ท่ีตั้งอยูริ่มอ่าวน ้าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) อีกหน่ึงเมืองท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ท่ีตอ้งการมาสัมผสัความเยน็ยะเยอืกของน ้าแขง็  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
น าท่าน ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) หรือไอซเ์บรกเกอร์ ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในโลก 
หลงัจากปลดประจ าการแลว้น ามาใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัความหฤหรรษ ์ประสบการณ์ใหม่ๆ 
จากเรือทลายน ้าแขง็ท่ีบดทลายมากวา่ 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตดัน ้าแขง็ของรัฐบาล
ฟินแลนด ์ซ่ึงใชล่้องในอ่าวบอทเนีย มีน ้าหนกัถึง 3,500 ตนั สร้างข้ึนในปี 1961 การล่องเรือแซม
โป้ จะใหค้วามรู้สึกท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีน่าจดจ าของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะท่ีเรือ
ขนาดใหญ่แบ่งน ้าแขง็ออกเป็นสองฝ่ัง พร้อมกบัช่ืนชมความงามของทุ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ประกอบ
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กบัทอ้งฟ้า ดวงอาทิตยท่ี์สะทอ้นกระทบปุยหิมะท่ีปกคลุมเป็นสีขาวบริสุทธ์ิ เรือตดัน ้าแขง็น้ีจะเจาะ
น ้าแขง็ท่ีหนากวา่ 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน ้าท่ีหนาวจบัขั้วหวัใจใหน้กัท่องเท่ียวลองทา้ทายลงไป
นอนลอยคอในน ้าแขง็แบบเยน็สุดขั้ว   

 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจกบัการลอยตวัในทะเลน ้าแขง็ ดว้ยชุด
ความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)  

 
 
 



FINLAND  LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY)  (พกั igloo 2 คืน  + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)                       15 | P a g e  

ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั SEAFRONT PREMIUM VILLA AT KEMIN MATKAILU OY หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว  
 ** หมำยเหตุ : SEAFRONT PREMIUM VILLA มีลกัษณะเป็นห้องพกัรูปส่ีเหลีย่ม รูปแบบกำร

จัดวำงห้องพกั เป็น 2 แถว ห้องพกัจะมีทั้งแถวหน้ำ และแถวหลงัคละกนัในแต่ละกรุ๊ป ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธิในกำรจัดห้องพกัเป็นหน้ำที่ของโรงแรมเท่ำนั้น**) 
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วนัที่ 3 มกรำคม 2565 (6) เคมิ –SNOW EXPERIENCE 365 – ICE RESTAURANT  
    ขบั SNOW MOBILE  – โอวล ุ 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) โบสถใ์นศาสนาคริสตนิ์กายลูเธอรันท่ี

ออกแบบสร้างอยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและตั้งอยูก่ลางเมืองเกมิ สถาปนิกช่ือดงั
ผูอ้อกแบบและควบคุมการสร้างโบสถห์ลงัน้ีเป็นชาวฟินแลนดช่ื์อวา่ “โจเซฟ สเตนแบค” (Josef 
Stenback) สร้างเสร็จและเปิดใหช้าวคริสตเ์ขา้ท าพิธีไดต้ั้งแต่ปี 1902 ภายในสามารถจุไดป้ระมาณ 
1,000 คน ในปี 2003 มีการบูรณะคร้ังใหญ่จนท าให้โบสถย์ิง่สวยงามและดูใหม่สดใส เป็นโบสถ์
ประจ าเมือง โบสถแ์ห่งเกมิ เป็นศาสนาสถานท่ีไดรั้บความเคารพนบัถือจากชาวเมืองเป็นอยา่งมาก  

 
น าท่านเดินทางสู่ SNOW EXPERIENCE 365 ซ่ึงเปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีก าแพงท่ีมี
หิมะปกคลุม ทางเดินท่ีท าจากน ้าแขง็เหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกบัศิลปะแกะสลกั
น ้าแขง็ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจและทดลองกบักิจกรรม ice slide 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัข่ีรถ SNOW MOBILE พาหนะท่ี
คล่องตวัท่ีสุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน ้าแขง็ โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขบัข่ีท่ี
ถูกตอ้ง สนุกสนานและปลอดภยัจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี โดยทางบริษทัฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวใหท่้านอยา่ง
ครบถว้นตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโอวลุ  (OULU) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 20 นาที) 
ตั้งอยูบ่นชายฝ่ัง BAY OF BOTHNIA ใกลก้บัเส้นอาร์กติก เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดทางตอนเหนือ
ของฟินแลนด ์มีประชากรประมาณ 1.3 แสนคน มากเป็นอนัดบัหกของประเทศ เป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองและการคา้ในภูมิภาค และยงัเป็นท่ีรู้จกัในดา้นเมืองเทคโนโลย ีถือว่าเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง
ในเร่ืองการเล่นสกี มีธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็นเมืองท่ีมีสีสันและมกัมีเทศกาลมากมายท่ีสร้างความ
คึกคกัเป็นอยา่งมากเลยทีเดียว  

ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั SCANDIC HOTEL OULU หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว  

วนัที่ 4 มกรำคม 2565 (7)  โอวลุ - ชมเมือง – เฮงซิงก ิ- ช้อปป้ิง 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่าน ชมเมืองโอวลุ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณถนนคนเดิน และถ่ายภาพกบัรูปป้ันต ารวจ
รูปร่างอว้นน่ารักท่ีเรียกวา่”TORIPOLLIISI” ถือเป็นไฮไลทข์องเมืองท่ีไม่ควรพลาด จนกระทัง่ได้
เวลาอนัสมควร 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่สนำมบินโอวลุ 
14.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY 438 

***หมายเหตุ ไฟลท์บินอาจะมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม*** 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ น าท่านตรวจรับสัมภาระ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนน Aleksanterinkatu ท่ีน่ีเป็นถนนสายท่ีส าคญัของเมืองและบรรดาขาชอ้ป
ทั้งหลาย เป็นถนนท่ีมีความยาวท่ีสุดของเมือง อยูใ่กลก้บัท าเนียบประธานาธิบดี และสถานท่ีท่ีมี



FINLAND  LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY)  (พกั igloo 2 คืน  + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)                       19 | P a g e  

ช่ือเสียงอีกหลายแห่ง ทั้งสองฝ่ังถนนนั้นเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายของแบรนดด์งัต่างๆ และร้านอาหาร
อีกมากมายท่ีดึงดูดผูค้นเป็นจ านวนมาก นบัเป็นถนนคนเดินท่ีมีชีวิตชีวา คึกคกัไปกบัแสงสี เหมาะ
แก่การพบปะ รวมตวั สังสรรค ์อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง พเิศษ SEA FOOD  PLATTER  
ที่พกั          RADISSON BLU SEASIDE HELSINKI หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วนัที่ 5 มกรำคม 2566 (8)  เฮลซิงก ิ- ชมเมือง - สนำมบิน 
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั  

 



FINLAND  LAPLAND – KIRKENES AURORA HUNTING 9 DAYS (AY)  (พกั igloo 2 คืน  + SEASIDE GLASS 1คืน + KING CRAB)                       20 | P a g e  

น าท่านชม มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) เป็นโบสถศ์าสนาคริสตนิ์กายลูเธอร์รัน 
(Lutheran) สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมรูปแบบนีโอคลาสสิก (Neo Classic) โดยสร้างเสร็จราวช่วง
กลางศตวรรษท่ี 19 ดา้นนอกมหาวิหารมีความงดงามโดดเด่นดว้ยเสาคอรินเธียน (Corinthian order) 
ท่ีมีความงดงาม คลาสสิก สร้างตามสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบราณ ตวัวิหารมีเอกลกัษณ์อนั
โดดเด่นคือโดมสีเขียวขนาดใหญ่ความสูง 260 ฟุตลอ้มรอบดว้ยโดมเล็กๆ ส่ีโดม เหนือหลงัคา
โบสถบ์ริเวณหนา้จัว่ทั้งส่ีมุมมีรูปป้ันสาวกทั้ง 12 ของพระเยซูคริสตเ์รียงรายอยู ่รูปป้ันความสูง 10 
ฟุต เหล่าน้ีถือเป็นคอลเลคชัน่รูปป้ันท่ีท าจากสังกะสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มหาวิหารแห่งน้ีเป็นหน่ึง
ในสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นโบสถท่ี์มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์
ของประเทศฟินแลนด ์ชมจตัุรัสเซเนท หรือ เซเนทสแควร์ (Senate Square) เป็นจตัุรัสกลางเมือง
ของเฮลซิงกิท่ีมีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นคือ อนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 (Alexander II) ท่ี
ประดิษฐานอยา่งโดดเด่นอยูใ่จกลางจตุัรัส พระองคคื์อผูท้รงน าพาใหเ้กิดการปฏิรูปและน าไปสู่การ
เป็นอิสรภาพของฟินแลนดจ์ากจกัรวรรดิรัสเซีย บริเวณรอบๆ รายลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่
ท่ีสวยงามจ านวนหลายแห่ง ลานกวา้งแห่งน้ีถือเป็นอีกหน่ึงจุดนดัพบท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสถานท่ีจดั
กิจกรรมใหญ่ๆ ของเมืองมาโดยตลอด ไม่วา่จะเป็นการแสดงคอนเสิร์ต หรือการชุมนุมทางการเมือง 
รวมถึงงานป้ันอาคารหิมะและลานสโนวบ์อร์ดท่ีจดัข้ึนในช่วงฤดูหนาวของทุกปี 

 
กลำงวัน       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
  จำกนั้นได้เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบินเฮลซิงก ิ 
16.35 น.  ออกเดินทำงสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 145   
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วนัที่ 6 มกรำคม 2566 (9)     สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

*** ขอขอบพระคุณท่ีใช้บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อไป *** 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต ่ากวา่ 
12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว
TWIN SOLE 

USE 
จ่ายเพิ่ม 

29 ธันวำคม 2565 – 6 มกรำคม 2566 245,900 245,900 235,900 230,900 50,000 
 

โปรดอ่ำนก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณำศึกษำรำยละเอียดโปรแกรมกำรเดินทำงท่องเท่ียว เง่ือนไขกำรให้บริกำร ยกเลกิกำรบริกำร และหมำยเหตุทั้งหมดอย่ำงละเอียดทุกข้อ เพ่ือ

ประโยชน์ของท่ำนเอง และเพ่ือควำมถูกต้อง เข้ำใจตรงกนัระหว่ำงท่ำน และบริษัทฯ เม่ือท่ำนจองทัวร์ 
และช ำระเงินมัดจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขหมำยเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้ำงต้นแล้ว 

 

** รำคำนีเ้ป็นรำคำทัวร์ตั้งแต่  15 ขึน้  สูงสุด 20 ท่ำน ** 

** หำกต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 
เน่ืองจำกกฎกำรเข้ำพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บำงโรงแรมเท่ำนั้นที่มีห้อง 3 เตียง หำกเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่ำน เรียนแนะน ำว่ำเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่ำ 

** ส ำหรับท่ำนทีพ่กัห้อง 3 เตียง ขนำดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทำงโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่ำท่ำนยอมรับข้อตกลงแล้ว** 

 

อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ำน / วัน  
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9. น ้ำด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่ำน 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

กำรจองและกำรช ำระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 100,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระมาตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิกการ
จอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน 
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิกและกำรปรับเงินค่ำบริกำร 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหน้ำเทศกำลหรือหยุดยำว เช่นสงกรำนต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนมดัจ า100% (30,000 และหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ำมัดจ ำโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คืนมดัจ า 50% (15,000 และหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ำมัดจ ำโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมำยเหตุส ำคัญเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำยกรณีท่ีเกดิจำกเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน

, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำยท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว,    
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 
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3. ท่ำนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่ำส่วนตัวต่ำง ๆ ของท่ำนเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจาก
เหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  
 

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่นั่งบนเคร่ืองบิน / สัมภำระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท แลว้แต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูร้อ 
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผูก้  าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  

5. กำรจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก ำหนดเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่ำนท่ีจะออกตั๋วบินภำยในประเทศ หรือกรณีท่ำนออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์น้นัสามารถ
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทำงบริษัทไม่สำมำรถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก ำหนดของสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจำกกฎกำรเข้ำพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บำงโรงแรม

เท่ำนั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หำกเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่ำน เรียนแนะน ำว่ำเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่ำ 
3. ส ำหรับท่ำนท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนำดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทำงโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่ำท่ำนยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ังตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็น

หอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระของ
ท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัท่านเอง 

กำรย่ืนวีซ่ำ / กำรอนุมัติวีซ่ำ 
1. กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นเอกสิทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินคา่สมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาวา่ท่าน 
ไม่ผ่ำนทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทำงสถำนฑูตมี
สิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของกำรปฏิเสธวีซ่ำในทุกกรณี 

2. กรณีท่ีท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนให้กบัท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ีท่าน
พ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 


