
ICE BREAKER

9 DAYS



DAY 1     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซงิกิ- อิวาโล่ (ฟ�นแลนด์) 

05.00 น.  พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคานเตอร G สายการบินฟนแอร เจาหนาท่ีคอยอํานวยความ
             สะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน จากน้ันเชิญรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก
หมายเหตุ
            ทางบริษัทฯ ไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอนการเดินทาง โดยซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน, 
             เชารถโคช, จองโรงแรมท่ีพัก, รานอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเขาชมตางๆ เพ่ือเปนการเตรียมพรอมใหกับ       
            กรุปทัวร ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน, 
             การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไมทัน), การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูก
             ปฏิเสธการเขาเมือง อันเปนผลทําใหการเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
             ไดตามโปรแกรม หัวหนาทัวร มีสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตางๆ 
             ท่ีทานไดชําระมาแลว เพราะทางบริษัท ฯ ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตางๆ ไวลวงหนาแลวและหากมีคา
             ใชจาย ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือ จากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนส่ิงท่ีทาง
             บริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได
08.05 น.  ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟนแลนด โดยสายการบินฟนแอร เท่ียวบินท่ี AY142
15.35 น.  ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผานการตรวจคนเขาเมืองแลว รอเปล่ียนเท่ียวบิน
16.40 น.  ออกเดินทางสูเมืองอิวาโล โดยสายการบินฟนแอร เท่ียวบินท่ี AY605
18.25 น.  ถึงเมืองอิวาโล (Ivalo) รถโคชนําคณะเขาสูท่ีพักโรงแรม
19.30 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
             นําทานเขาสูท่ีพัก KULTAHIPPU HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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DAY 2  อิวาโล่ - อินาร-ี KAKSLAUTTANEN - นอนบา้นอิกล ู- HUSKY SAFARI

08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
09.00 น. เดินทางผานทะเลสาบ Inari เขตน้ีเปนเขต Lapland ของชาว Sami ซ่ึงเปนชนเผาพ้ืนเมืองทางเหนือของ
            ฟนแลนด ทะเลสาบน้ีมีความยาวถึง 80 ก.ม. นําทานเขาชม SIIDA MUSEUM พิพิธภัณฑของชาว
            แลปปท่ีจัดแสดงเปนเอ็กซิบิช่ัน บอกเลาเร่ืองราวและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวพ้ืนเมือง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Aurora Village Ivalo/Inari
บาย.        นําทานเดินทางสูแคสสลอตทาเนน (Kakslautennen Arctic Resort) รีสอรทแบบ Glass Igloo แหง
            แรกในเขตอารคติก (Lapland) ใหทานไดสัมผัสประสบการณพิเศษ ถึงแมในปจจุบันจะมีโรงแรมแบบอิกลู
            ใหบริการอยูหลายแหง แต ณ ท่ีแหงน้ียังงดงามและคงไวดวยเสนหของการวาง Landscape ท่ีสวยงามแก
            ผูไดมาเยือน นับไดวาเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนไมเหมือนใคร เพียงแหงเดียวเทาน้ัน
            นําเขาพักใน Kelo Glass Igloos เปนบานไมสนเอกลักษณของแลปแลนดท่ีผสมผสานกับกระทอมแกว
            อันแสนสะดวกสบาย พร่ังพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวกในความเปนสวนตัวของหองน้ํา มุมแพนทรีจัดวาง
            อยางลงตัว ในสวนของ Glass Igloo ถูกออกแบบใหเปนเอกลักษณเฉพาะ ท่ีทานไมสามารถถายภาพจาก
            อิกลูอ่ืนๆไดในมุมมองท่ีสวยงาม กระจกซ่ึงไดถูกออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับอุณหภูมิภายในหองอบอุน
            ตลอด เพ่ือใหปองกันหิมะเกาะเปนน้ําแข็ง ยังใหทานไดชมวิวภายนอกอยางชัดเจน พรอมสัญญาณเตือนเม่ือ
            เกิดปรากฏการณแสงเหนือ ทานสามารถมองผานทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนในค่ําคืนท่ีแสงเหนืออาจ
            จะปรากฏข้ึน เปนประสบการณอันนาประทับใจ
Activities เร่ิมกิจกรรมกับประสบการณขับเคล่ือนสุนัขลากเล่ือน Husky Safari (30 นาที) ฮัสก้ีเปนสุนัขท่ีมีมา
            ยาวนานกวา 3,000 ปมาแลว เพ่ือใชในการลากเล่ือนบรรทุกส่ิงของ หรือเปนพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไป
            ดวยน้ําแข็งและหิมะ ฮัสก้ีจึงไดกลายมาเปนสุนัขลากเล่ือนพันธุแท ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสูงสุดใน
            บรรดาสุนัขลากเล่ือนท้ังหมด นอกจากน้ีสุนัขลากเล่ือนยังเปนกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร (Musher)
            เปนผูบังคับเล่ือนในการแขงขันแตละคร้ัง จนแพรหลายไปยังหลายประเทศแถบข้ัวโลก 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
            นําทานเขาสูท่ีพัก KAKSLAUTTANEN HOTEL
ค่ํา          **Aurora Hunting Inside resort** 
            (ภายในบริเวณรีสอรท ยามค่ําคืนปลอดแสงไฟ ทานสามารถชมปรากฏการณแสงเหนือได)



DAY 3  KAKSLAUTTANEN – REINDEER SAFARI - โรวาเนียมิ

08.00 น.  รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
Activities Reindeer Safari กวางเรนเดียรลากเล่ือน พาหนะสําคัญของคุณลุงซานตา ท่ีใชเทียมเล่ือนหิมะ
             ใหทานทดลองน่ังเล่ือนหิมะ ท่ีจะทําใหทานไดรูสึกต่ืนเตนและสนุกสนานกับความเร็วในรูปแบบใหม
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย         นําคณะออกเดินทางเขาสูเมืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแหงแลปแลนด ต้ังอยูบนเสน Arctic Circle หรือ
             วงกลมละติจูด 66 องศาเหนือ ท่ีมีปรากฏการณพระอาทิตยเท่ียงคืนในชวงฤดูรอน (Midnight Sun)
             และปรากฏการณแสงเหนือ(Northern Light) ในชวงฤดูหนาว
ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
             นําทานเขาสูท่ีพัก SCANDIC HOTEL ROVANIEMI 
             **Aurora Hunting Inside resort** 
             (ภายในบริเวณรีสอรท ยามค่ําคืนปลอดแสงไฟ ทานสามารถชมปรากฏการณแสงเหนือได)



DAY 4 โรวาเนียม ิ– หมูบ่า้นซานตาครอส - ARCTIC TREEHOUSE - เคม ิ

07.00 น.   รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
              นําทานเย่ียมชมหมูบานซานตา (Santa Clause Village) ซ่ึงต้ังอยูบนเสนอารคติกเซอรเคิล ภายใน
              หมูบานมีท่ีทําการไปรษณีย สําหรับทานท่ีตองการสงของขวัญไปยังคนท่ีทานรัก, รานขายของท่ีระลึก,
              ถายรูปกับคุณลุงซานตาท่ีใจดีเปนท่ีระลึกในการมาเยือน 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Nova Skyland Buffet
บาย          นําทานออกเดินทางสูเมืองเคมิ (Kemi) เมืองท่ีต้ังริมทะเลบนอาวบอทเนียแหงทะเลบอลติก 
ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
              นําทานเขาสูท่ีพัก SCANDIC KEMI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 



DAY 5 เคม ิ- SNOWMOBILE - SAMPO ICEBREAKER - ICE RESTAURANT 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
Activities นําทานสัมผัสกับประสบการณอันนาประทับใจในการขับข่ีรถ SNOWMOBILE พาหนะท่ีคลองตัวท่ีสุดใน 
             การเดินทางบนหิมะหรือทุงน้ําแข็ง โดยทานจะไดรับคําแนะนําในการขับข่ีท่ีถูกตอง สนุกสนานและปลอดภัย
             จากเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญ และชํานาญเสนทางในการเดินทางทองเท่ียวแบบสโนวโมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ 
             จะมีการจัดเตรียมเคร่ืองกันหนาวใหทานอยางครบถวนต้ังแตศีรษะจรดเทา เราจะนําทานขับข่ีสโนวโมบิลลัดเลาะ
             จากตัวเมืองทองไปบนทุงน้ําแข็งกวาง
เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน Buffet ณ ภัตตาคาร 
Activities ถึงทาเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ําแข็งหรือไอซเบรกเกอร ท่ีโดงดังท่ีสุดในโลก หลังจาก
             ปลดประจําการแลว มีการนํามาใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับความหฤหรรษกับประสบการณใหมๆ จากเรือ
             ทลายน้ําแข็งท่ีบดทลายมากวา 30 ปในเขตอารคติก 
             เรือนําทานสัมผัสกับประสบการณใหมท่ียากจะลืมเลือน จากการทลายทุงน้ําแข็งท่ีจับตัวหนากวา 1 เมตรใน
             แตละวัน วายน้ําทะเล Ice Floatingลงวายน้ําในบอน้ํากลางทะเลท่ีหนาวเย็นและลอมรอบไปดวยน้ําแข็งหนาท่ี
             มีอุณหภูมิท่ีติดลบกวา20องศาเซลเซียสโดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit
ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา Taste of Snow & Ice Tasting Menu
             นําทานเขาสูท่ีพัก SCANDIC KEMI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 



DAY 6 เคม ิ- RANUA WILDLIFE PARK - บนิสูก่รุงเฮลซงิกิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสูสวนสัตว Ranua Wildlife Park ท่ีเปดมานานกวา 40 ป มีสัตวข้ัวโลกเหนือให
            ทานชมมากกวา 50 สายพันธุ และถือวาเปนบานขนาดใหญของสัตวสายพันธุนักลา อาทิ หมี, หมาปา,
            แมวปา Lynx, และรวมไปถึงสัตวอ่ืนๆ อีกหลากสายพันธุ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร, 
            วัวมัสกอ็อกซ อีกดวย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย        ออกเดินทางกลับสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟนแอร เท่ียวบินท่ี AY536
19.40 น. ถึงสนามบินเฮลซิงกิ หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคารเพ่ือรับประทานอาหารค่ํา
ค่ํา.         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
            นําทานเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN HELSINKI  หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 



DAY 7 กรุงเฮลซงิกิ – เที�ยวชมเมอืง - อิสระชอปป�� ง

08.00 น.  รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
09.00 น.  เท่ียวชมเมืองเฮลซิงกิ เร่ิมจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเปนตลาดยาน
             ใจกลางเมือง ท่ีขายของท่ีระลึกแกนักทองเท่ียว ยังเปนแหลงขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม และดอกไม และ
             เปนท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ แลวนําชม Rock Church โบสถ
             ซ่ึงออกแบบโดยสองพ่ีนอง ตัวโม และติโม ในป ค.ศ.1969 เปนโบสถแบบ ลูเธอรันท่ีสรางอยูภายในหิน
             ขนาดใหญ มีการตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงท่ีดี ชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซ่ึงเปนท่ีต้ัง
             ของอนุสาวรียพระเจา อเล็กซานเดอร และมหาวิหารใหญนิกายลูเธอรัน แลวอิสระใหทานไดชอปปงในหาง
             สรรพสินคาอันทันสมัย หรือ brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย         อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการชมเมืองและชอปปงตามอัทธยาศัย
ค่ํา           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
             นําทานเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN HELSINKI  หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 



07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
08.00 น. นําคณะเดินทางสูเมืองปอรโว (Porvoo) เมืองเล็กท่ีเต็มไปดวยความสุข ความงามล้ําคาของบรรยากาศ
             เมืองเกา ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีสมกับเปนแหลงทองเท่ียวข้ึนช่ือของฟนแลนด ทัศนียภาพของปา
             ไมเขียวขจีท่ีชาวฟนนภาคภูมิใจเปนอยางย่ิง ในการรักษาพ้ืนท่ีปาและอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียวเปนอันดับตนๆ
             ของโลก เมืองปอรโว สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1346 ใหเปนศูนยกลางทางการคา เม่ือศตวรรษท่ี 13 ขณะ
             น้ันพ้ืนท่ีบริเวณน้ียังอยูในปกครองของสวีเดน เขาสูเขตเมืองเกา The Old Town ซ่ึงยังมีกล่ินอายของ
             ชุมชนแบบพ้ืนบาน บานไมหลากสีสวยงามท่ีปลูกเรียงรายริมแมน้ําเปนเสนหอีกอยางหน่ึงท่ีนาหลงใหลของ
             เมือง บรรยากาศมองดูคลายบานตุกตา แวะชมโบสถใหญในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) 
             เปนลูเทอรันท่ีเกาแกท่ีสุด ชาวเมืองเช่ือกันวาแมพระท่ีน่ีศักด์ิสิทธ์ินัก ขออะไรก็จะไดอยางน้ัน โดยเฉพาะ
             เร่ืองความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเกาเปนยานชอปปง ท่ีมีท้ังรานขายของท่ีระลึก, ราน อาหาร, 
             รานกาแฟเก ๆ, รานขนม Runeberg พ้ืนบานตนตํารับของเมืองน้ี อบอุนใจไปดวยรอยย้ิมของชาวเมือง
             ท่ีตอนรับนักทองเท่ียว จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองเฮลซิงกิ
11.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพ่ือเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ
13.55 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟนแอร เท่ียวบินท่ี AY141

DAY 8 เฮลซงิกิ - ปอรโ์ว - เที�ยวชมเมอืง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

DAY 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.25 น.  คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากการจัดโปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน 

โปรแกรมทองเท่ียวท่ีสมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน)



PERIOD
Tour Fare

Adults

Child 
4-11

With Bed

Child 
4-6

No Bed

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

25 ธ.ค.65 – 2 ม.ค.66
21 – 29 ม.ค. 66
4 – 12 ม.ีค. 66
7 – 15 เม.ย. 66

199,000.- 179,000.- 159,000.- 58,000.- -70,000 /-52,500
หกัทั�งรูทรวมภายใน

ข้อมูลน่ารู ้เ กี�ยวกับแสงเหนือ  "AURORA BOREALIS"
ปรากฏการณ์แสงเหนือ  (NORTHERN LIGHT) แสงเหนือเ กิดเป�นวงรอบ  ๆ  ขั�ว  แม่
เหล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง  ๆ  ได้แก่  ไอซ์แลนด์  กรีนแลนด์  แคนาดา  อลาสก้ารวมไป
ถึงตอนเหนือของสแกนดิ เนเวีย  นอร์เวย์  สวี เดน  ฟ�นแลนด์  รัสเซีย  เมืองเหล่านี�อ ยู่ ใ ต้
วงแหวนออโรร่า  (AURORA RING) จึงทําให้มี โอกาสที�จะ เห็นแสงเหนือได้มากที�สุด
การชมแสงเหนือจะเริ�ม กันในช่วงฤดูหนาว  (ปลายเดือนสิงหาคม )  ไปจนถึงฤดู ใบไม้ผลิ
( เดือนเมษายน )  การที�จะ ได้ เห็นแสงเหนือนั�น  ขึ� นอยู่ กับป�จจัยหลายอย่าง  สาํคัญที�สุดก็
คือ  ปริมาณและความเข้มข้นของ  SOLAR STORM ซึ� งสามารถดู ได้จาก  KP INDEX
ของแสงเหนือที�พยากรณ์ ในแต่ละวันซึ� งมี ทั�งหมด  7  ระดับ

ข้อมูลเพิ�มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ

คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 11 กรกฏาคม 2565

ค่ารถโคชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ
คาเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ Sampo Icebreaker / Husky Safari / Reindeer Sleigh
/ Ranua Wildlife Park
คาโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ใน
กรณีท่ีทานจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในสแกน
ดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปปแลนด สวนใหญจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยายเมืองพัก หาก
วันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว  
คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละประเทศ
คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวท่ี 2 ยูโร / ทาน / วัน
คาธรรมเนียมวีซาฟนแลนด (เชงเกน)
คาประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม
ครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ1,500,000 บาท ตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย
150,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ
และเท่ียวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟนแอร เขมงวดเร่ืองน้ําหนักกระเปา ซ่ึงอาจทําใหทานตองมีคาใชจายเพ่ิม)

     (AY142 BKKHEL- AY605 HELIVL // AY536 RVNHEL // AY141 HELBKK)

ค่าทัวร์รวม



คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ของคาบริการทัวร
คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีส่ังมาในหองพัก คาอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน
หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม

ค่าทัวร์รวม

Booking ConditionBooking Condition

01

02

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทาง เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา
60,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของ
ทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข

เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 3 ขวบ
ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สราง
ความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง
ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะ
ทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้ เนื่องจากสถานที่ทองเท่ียวตางๆในโปรแกรม
ไมเอ้ืออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี

1.
2.
3.
4.
5.

How to make your reservation

Cannot make your reservation

Air Ticket
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเทาน้ัน และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทํา
REFUND ไดหรือไมกอนท่ีทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

03

Air Ticket
การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปด
โดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ
จะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได แตหาก
มีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงิน
ใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทาง
ของทานกอนชําระเงิน

04



Mileage Claim
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินฟนแอร ในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ One World ไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสม
ไมลของสายการบินน้ัน ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิ์ของสายการบินเทาน้ัน05

Family
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ เด็ก, และผูสูงอายุ มี
โรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด07
Smoking Area
ในประเทศตางๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนใน
เร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ท้ังน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม08
Porter Service

คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาข้ึนลงได ทานสามารถเรียกรอง
เงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / คร้ัง
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวรท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสีย
หายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
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Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปน
คาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว06

Hotel Accommodation
หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
หองพักแบบ Double คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
หองพักแบบ Triple Room คือหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 3 ทาน (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ) 
หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ข้ึนอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ
โรงแรมหลายแหงในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปปแลนด จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่อง
ปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น  
ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับ
เปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบนํ้า
ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวก
สบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
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หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที�ยว

และมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน 2553 เป�นต้นไป
 

การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหนํ้ามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหนั้กท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*



พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือ

ประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา

รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเปนสีขาวเทานั้น (ไมใชรูปขาวดํา, หนาใหญ และหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกัน

ทั้ง 2 รูป

สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุ

ไมถึง 18 ปบริบูรณ 

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,

วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  

กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือ

ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน

หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดท ณ เดือนปจจุบันที่ยื่นคํารองขอวีซา ควร

เลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยาง

ไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใน

ครอบครัวดวย 

      ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***

 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6 แลว ทางบริษัทจะตองออก

จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ใน

จดหมายดวย

กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  

กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดง

ความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคา

ธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้

บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัด

สงเอกสารดังกลาวเชนกัน

กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาใน

แตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมมีสิทธิ์

เรียกรองคืนคาวีซาได

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศฟ�นแลนด์ ใช้เวลายื�นประมาณ 20 - 30 วันทําการ
คณะผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ�วมือที�ศูนย์รับยื�นวีซ่าประเทศฟ�นแลนด์ด้วยตัวเองทุกท่าน

หลังจากการจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแล้ว ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง
และเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งต้นทกุประการ


