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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เส้นทาง 

Christmas Market in Finland  
ก าหนดการเดนิทาง 
1 – 7 ธนัวาคม 2562 

 

เทีย่วฟนิแลนดแ์บบฟิน ๆ ไปฟารม์ Husky ขี ่Reindeer เล่น Snowmobile  
สมัผสับรรยากาศ Christmas Market คอนเฟิรม์เลยวา่มัน Cute มากจรงิ ๆ 

เปลี่ยนประสบการณ์ดว้ยรบัประทานอาหารค่ าใน Snow Castle    
อกีไฮไลท์ของทรปิ พกัโรงแรมสไตล ์Igloo นอนดูแสงเหนอื  

นอน  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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วนัอาทติย์ที ่1 ธันวาคม 2562 (1) กรุงเทพฯ – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์)  
20.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 8 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน ฟินน์แอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล 
 หรือสั้นๆ วา่  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน า
ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้ 
23.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki)โดยเท่ียวบินท่ี AY 144 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 15 นาที) 
 

วนัจันทร์ที ่2 ธันวาคม 2562 (2) เฮลซิงก ิ– เคมิ 
05.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตวิานตา “Vanta International Airport” ณ กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) 
 ประเทศฟินแลนด์ (Finland) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปล่ียนเท่ียวบิน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย  
 5 ช่ัวโมง) 
10.40 น. เดินทางต่อสู่ เมืองเคม ิ(Kemi) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) โดยเท่ียวบินท่ีAY 632 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 40  
 นาที) 
12.20 น. ถึง ท่าอากาศยานเคม ิ“Kemi Tornio Airport” เมืองเคม ิ(Kemi) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) หลงัผา่นพิธีการ 
 ตรวจศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ น าท่านเดิน 
 ทางเขา้สู่ตวัเมือง  
13.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านไปเร่ิมตน้ทริป ปรับตวัใหเ้ขา้กบัความหนาวเยน็ 
โดยการน าท่านไปเขา้ชมภายใน สโนว์ เอก็พรีเรียน สาม
ห้าหก “Snow Experience 356” ซ่ึงเป็นการ
สร้างสรรคป์ระติมากรรมจากน ้ าแขง็ แกะสลกัไวอ้ยา่ง
งดงาม แบ่งเป็นโซนต่างๆ ไวอ้ยา่งลงตวั 

18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคารใน Snow Castle 
พกัค้างคืน ณ  Scandic Kemi Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัองัคารที ่3 ธันวาคม 2562 (3) เคมิ – โรวาเนียมิ 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียม ิ(Rovaniemi) (ระยะทาง  117 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็น 
 เมืองหลวงของ ดนิแดนแลปแลนด์ “Lapland” น าท่านชม หมู่บ้านซานตาครอส “Santa Claus Village” แห่ง เมือง 
 โรวาเนม ิ(Rovaniemi) ซ่ึงตั้งอยูบ่น เส้นอาร์คตกิเซอร์เคลิ “Arctic Circle” ประกอบไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก 
 และสินคา้พ้ืนเมืองอ่ืนๆ และ ทีท่ าการไปรษณีย์ “Santa Claus Main Post Office” ส าหรับท่านท่ีตอ้งการส่ง 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 ของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรัก โดยมีตราประทบัท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของซานตา้ จากนั้นเชิญท่านถ่ายรูปกบัคุณลุงซานตา้ท่ี 
 ใจดีซ่ึงรอคอยการมาเยีย่มเยอืนจากท่านทุกวนัตลอดทั้งปี 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไปเพลิดเพลินกบัดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ เปล่ียนชุดกนัหนาวแบบพิเศษ ซ่ึงประกอบดว้ย ชุดเทอร์มอล  
 รองเทา้บูทผา้พนัคอ ถุงมือ และหมวกกนัน็อกจากนั้นฟังค าแนะน าการขบัข่ีดว้ยโปรแกรมท่ีพิเศษสุด อาร์กตกิสโนว์ซาฟารี 
 “Arctic Snow Safari” สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ดว้ยการขบั สโนว์โมบิล “Snow Mobile” หรือเจา้ตีนตะขาบ 
 ติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลดัเลาะป่าน ้ าแขง็ผา่นชมทศันียภาพของหิมะกวา้งไกลสุดสายตา 

   
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Scandic Rovaniemi Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัพุธที ่4 ธันวาคม 2562 (4) โรวาเนียมิ – เลว ี
08.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลว ี(Levi) เมืองสกีรีสอร์ท อีกแห่งท่ีข้ึนช่ือของประเทศ เป็นท่ีนิยมอยา่งมาก เพราะเตม็ไปดว้ย 
 เสน่ห์ ทั้งผูค้นท่ียิม้แยม้แจ่มใส และความเป็นธรรมชาติ (ระยะทาง  188 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30  
 นาที) อิสระท่านเดินเล่นชม เมืองเลว ี(Levi) ใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศของเมืองสกีรีสอร์ท ท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ 
11.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางไปท่ี ฟาร์มสุนขัฮัสกี ้“Husky Farm” แลว้เปิดประสบการณ์ใหม่ กบัการนั่งรถเล่ือนเทยีมสุนัขฮัสกี ้
“Husky Dog Sleigh” ท่ีมีไวบ้ริการภายในฟาร์ม ท่ีชาวแลปป์จะเล้ียงไวใ้ชใ้นเขตหนาว สุนัขฮัสกี ้“Husky Dog” เป็น
สุนขัท่ีมีมายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบรรทุกส่ิงของหรือเป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดว้ยน ้ าแขง็
และหิมะ จึงกลายมาเป็นสุนขัลากเล่ือนพนัธ์ุแท ้ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสูงสุดในบรรดาสุนขัลากเล่ือนทั้งหมด 
เน่ืองจากสุนขัมีน ้ าหนกัเบาคล่องตวัวอ่งไวแขง็แรง และอดทนต่อความหนาวเยน็และความอดอยากในฤดูหนาวไดดี้ รวมทั้งมี
ความอดทนต่อความเหน่ือยลา้เป็นท่ีหน่ึง จึงท าใหส้ามารถลากเล่ือนดว้ยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกนันานๆ ในอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่ 0 
องศาเซลเซียส 

18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Northern Lights Village Levi Hotel หรือเทยีบเท่า 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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วนัพฤหัสบดีที ่5 ธันวาคม 2562 (5) เลว ี– ซาริสเซก้า – อวิาโล 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาริสเซก้า “Saariseka” (ระยะทาง 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30  
 นาที) ท่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตาของป่าสน เขตยุโรปเหนือ (Northern Europe) และพนัธ์ุไม ้
 ต่างๆ บางคร้ังอาจไดเ้ห็นความน่ารักของเหล่ากวางเรนเดียร์ ซ่ึงเป็นสตัวท์อ้งถ่ินในพ้ืนท่ีแถบน้ี 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไปเยีย่มชมฟาร์มกวางเรนเดยีร์ “Reindeer  

Farm” สตัวข้ึ์นช่ือของ ฟินแลนด์ (Finland) 

โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพ้ืนเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชง้านใน
เขตหนาวชมความน่ารักของกวางแสนรู้มีโอกาสใหท่้าน
ทดลองนั่งเล่ือนหิมะทีล่ากด้วยกวางเรนเดยีร์ 

“Reindeer Sleigh” หรือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก ณ ร้าน
ขายของท่ีระลึกภายในบริเวณ ฟาร์มกวางเรนเดยีร์ 

“Reindeer Farm” จากนั้นน าท่านไปเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ชาวแลป “Sami Museum” ชมสภาพจ าลอง 
 ความเป็นอยูข่องชาวแลป (Sami) ในพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นกบัเร่ืองราวชาวพ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นแถบขั้วโลกเหนือ มาเป็น 
 เวลานาน และเป็นถ่ินก าเนิดของกวางเรนเดียร์ท่ีน่ารักอีกดว้ย กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอวิาโล  
 (Ivalo) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Ivalo Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัศุกร์ที ่6 ธันวาคม 2562 (6) อวิาโล – เฮลซิงก ิ
05.00 น. อาหารเช้า แบบปิกนิก พร้อมน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอวิาโล “Ivalo Airport” 
09.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) โดยเท่ียวบินท่ี AY 602 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
10.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตวิานตา “Vantaa International Airport” ณ กรุงเฮลซิงก(ิHelsinki) 
 แลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเท่ียวชม กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ อ่าวฟินแลนด์ “Finland Gulf” และบริเวณรอบๆ อ่าวน้ี 
 เอง ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนังดงามและคงความเป็นเอกลกัษณ์ไว ้น าท่านไปชม ตลาดนัดริมทะเล “Seaside Market  

 Square” ท่ีมีช่ือเสียง นอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว ตลาดปลานานาชนิด, อาหาร,  

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


               Christmas Market in Finland 7 Days Dec 2019  Page 5 of 9 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี,  ศาลากลาง และโบสถด์ว้ย แลว้อิสระท่าน 
 เดินชม ตลาดแห่งเทศกาลคริสต์มาส ประจ ากรุงเฮลซิงก ิกนัตามอธัยาศยั 

  

    
19.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตวิานตา “Vanta International Airport”  
 ณ กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
 

วนัเสาร์ที ่7 ธันวาคม 2562 (7) กรุงเทพฯ 
00.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok)โดยเท่ียวบินท่ี AY 143 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง) 
15.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 
 (Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่านโดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั และ

ยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, ภยั

ธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แตมี่การ
ตกลงกบัพนกังานขาย  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
ประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่านออก
ตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  

- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนัเน่ืองจาก
การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  

อตัราค่าบริการ 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 112,900.- บาท 
 เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 112,000.- บาท 
 เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 104,900.- บาท 
 หักตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ   35,000.- บาท 
 พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ   14,500.- บาท 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินฟินน์แอร์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ –  เฮลซิงก ิ– เคม ิ// อวิาโล – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge**ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมทีพ่กัระดบั 3 - 4 ดาว จ านวน 4 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 5 มื้อ และอาหารค า่ 5 มื้อ 
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง การ
เดนิทาง 50%) 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5. อตัราผกผนัน ้ ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน  
6. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั  

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง  
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จ านวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

ตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

โรงแรมและห้องพกั  
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยู่

กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้ง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาฟินแลนด์ 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น
นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ“TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 
 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
 ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

 5. หลกัฐานการเงิน 
 กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นังสือรับรองบัญชีทีอ่อกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมส าเนาสมุดบญัชี

เคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 สามารถใชบ้ญัชีฝากประจ าในการประกอบการยืน่เพ่ิมเติมได ้แต่ตอ้งใชห้นงัสือรับรองบญัชีทีอ่อกจากทาง
ธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  และส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั) 

 กรณีมผู้ีออกค่าใช้จ่ายให้ ใหบุ้คคลท่ีออกค่าใชจ่้าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดยีวกนัเท่านั้น)ท าหนังสือรับรองบัญชีทีอ่อกจากทาง
ธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้าน และบตัร
ประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

 6.  หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
 ศูนย์ย่ืนวซ่ีา VFS ฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทีต่ึกอลัม่าลงิค์ช้ัน 12  
(ติดกบัเซ็นทรัลชิดลมและใกล้กบัรถไฟฟ้าสถานีชิดลม) 

 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR

