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SNOW MOBILE * ICE BREAKER * ARCTIC SNOW SAFARI 
KIRKENES * SANTA VILLAGE * KEMI * ROVANIAMI 

 

 สนุกกับการ “นั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเลื่อนลาก สุนัขฮัสกี้” เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งบน                   
“เรือตัดน้้าแข็งแซมโป” The Arctic Ice Breaker “ขับสโนว์โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ “นั่งเลื่อนลากจับปูยักษ์ King Crab” 
สัมผัสซาวน่าแบบต้นต้าหรับชาวฟินแลนด์ พักดีทานดี เหมือนเดิม 

 *** ออกล่าแสงเหนือโดยคนขับรถทอ้งถิ่นที่ช้านาญเส้นทาง *** 

 ห้องพัก GLASS IGLOO มีเครื่องปรับอุณหภูมิให้อบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 20 - 25 องศา เราสามารถจัดห้อง 
GLASS IGLOO ให้ลูกค้าทุกปี ลูกค้าทุกคนชอบมากๆ และมีตั๋วเรือตัดน้้าแข็งแน่นอน 100% ค่ะ 

**** ออกเดินทาง 29 ธ.ค.64 – 06 ม.ค.65 **** 



วัน พุธ ที่ 29 ธ.ค. 64 (1)   สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ  

21.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 
เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอ้านวยความสะดวก 

23.05  เหินฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY144 

วัน พฤหัสฯ ที่ 30 ธ.ค. 64 (2)  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เข้าชมโบสถ์หิน – จตุรัสรัฐสภา   

05.20  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ น้าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน้าท่าน 
ชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์   ซึ่งเป็นเมือง
ศูนย์กลางขนบธรรมเนียม น าคณะชมรอบกรุง “เฮลซิงกิ” ซึ่งมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของ
สมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วน าท่านเข้าชม “โบสถ์
หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ท่ีสร้างขึ้นโดย 
การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่าย
ทางอากาศ  โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่ ง
ออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่ง
แบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ท่ี
งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นท่ีตั้ง
ของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผู้แต่ง

เพลงฟนิแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล์ น าท่านชม “ตลาดนัดริม
ทะเล” Market Square ท่ีมีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจ
กลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด 
อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคัญ อาทิ ท าเนียบ
ประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ์ชมย่านถนนเอสปลานาดิ 
Esplanadi ท่ีสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช 
เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ 

ค่ า  บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ : Clarion Hotel Helsinki Helsinki / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (1)  
 



วัน ศุกร์ ที่ 31 ธ.ค. 64 (3)   เฮลซิงกิ – อิวาโล่ – คิร์คเนส (นอร์เวย์) นั่งรถลากกิจกรรมจับปูยักษ์ (King 
     Crab Safari) - (ฉลองปใีหม่ 2022) 

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า (แบบกล่อง) / น้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน       
07.00 ออกเดินทางสู่เมืองอีวาโร โดยเท่ียวบินท่ี AY601 
08.40 เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากนั้นน าท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองคิร์คเนส (Kirkenes) 
 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ช ตะลุยทุ่งหิมะอันขาวโพลนต้นสนและต้นเบิร์ช

ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีท่ีกลายเป็น
น้ าแข็ง ข้านพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวย์ ท่านจะประทับใจในความงดงาม
มิรู้ลืม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่างกายเข้าสู่

การตะลุยหิมะ ท่างบริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร่องเท้า
ตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน โดยมีเจ้าหน้าท่ี (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้ค าแนะน า จากนั้นน าท่านนั่งรถเลื่อน ท่ี
ลากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ท่ีกลายเป็นน้ าแข็งในช่วงฤดู
หนาวสู่จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ี
ส าคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ าหนักประมาณ 10 -13 
กิโลกรัม ส่วนขา ท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1.8 เมตร เลยท่ีเดียว ไกด์ท้องถิ่นจะ
แสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง 
จากนั้นจะน าปูท่ีจับได้มาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ
(บุฟเฟต์ขาปูยักษ์สดๆพร้อมน้ าจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย) ได้เวลาสมควรน า
ท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ โรงแรมท่ีพัก  
พักที่ : Scandic Hotel Kirkenes / Thon Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (2)  
 

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว (ก.ย. - เม.ย.) *** 

 
 
 
 
 
 



วัน เสาร์ ที่ 1 ม.ค. 65 (4)  คิร์คเนส – พิพิธภัณฑช์าวแลปป์ – ซาร์ริเซลก้า – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาร์ริเซลก้า เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ในเขต
แลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ าอิวาโล่  ผ่านชม
“ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่  และท่ีอยู่อาศัยของชน
พื้นเมืองชาวซามิ จากนั้นน าท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์” ชม
สภาพจ าลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์ คนท้องถิ่นพื้นเมืองท่ีอาศัยอยู่
ในแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ 
และบางส่วนของสวีเดนมาเป็นเวลานาน   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชา
เบอร์ร่ีอุ่น ๆ ชาขึ้นช่ือของดินแดนแถบนี้ ก่อนน าท่านชมฟาร์มกวาง
เรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองท่ี
มักเล้ียงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู ้จากนั้นให้
ท่านได้นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน ได้เวลา
สมควรน าท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของท่ี
ระลึก ตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ : Club Saariselka Hotel / Ivalo Oy Hotel หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(3) 
 

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มท่ี การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว (ก.ย.-เม.ย.) *** 

 

วัน อาทิตย์ที่  2 ม.ค. 65 (5)  ซาร์ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – ชมเมือง – หมู่บ้านซานต้าคลอส - ล่าแสงเหนือ 
 (Aurora Hunting) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมือง
หลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล 
(Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขต
ภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็น
ปรากฏการณ์พระอาทิตย์เท่ียงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือ
ในช่วงฤดูหนาว ตัวเมืองมีแม่น้ าเคมิไหลผ่านสวยงามเป็นอย่างยิ่ง  



เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุง
ซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มี
โอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า 
พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรม
มากมายในหมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพท่ีน่ารัก *** พร้อมรับ
ประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้น
อาร์ติก เซอร์เคิล *** อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ท่ีส าคัณอย่าลืมส่ง
โปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนท่ีคุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นท่ี
ระลึก 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  / น าเข้าโรงแรมที่พัก 
พักที่ : Santa Claus Hotel Rovaniemi / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (4)  
 
 
 
 
 

21.00  น้าท่ าน ตามล่ าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ  แสงออโรร่า (Aurora borealis)                 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น                
ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็น
ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถก้าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็น
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส้าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม *** 

  

วัน จันทร์ ที่ 3 ม.ค. 65 (6) โรวาเนียมิ – เคมิ –  Snow Experince 365 (ภัตตาคารน้้าแข็ง) - ล่องเรือ         
    ตัดน้้าแข็ง – ว่ายน้้าในทะเลบอลติก – โรวาเนียมิ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเคมิ น าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ 
เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว จากนั้นน าท่านเข้าชมภายในอาคาร 
Snow Experince 365 เข้าชมภายใน Ice Restaurant ภัตตาคาร
และบาร์น้้ าแข็ ง  ท่ี เปิ ด ให้ บ ริการตลอด ท้ั งปี  ท่ านจะได้ ชม



ประติมากรรมหิมะและน้ าแข็งท่ีน่าอัศจรรย์ ผนังท้ังหมดตกแต่งด้วยน้ าแข็ง ทางบริษัทบริการท่านด้วย
ไอศกรีมรสเลิศในสไตล์ฟินแลนด์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่าน สัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน ้าแข็งแซมโป” The Arctic Ice 
breaker เรือตัดน้ าแข็งยักษ์ใหญ่ท่ีเปิดโอกาส ให้นักท่องเท่ียวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ าแข็งท่ีปกปิดผิวทะเล
หนานับเมตร ด้วยน้ าหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัด
น้ าแข็งท่ีใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือล านี้จะท าให้น้ าแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้า
ในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ าแข็งกลางทะเล มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน ้าแข็ง
บอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ท้าขึ นเพื่อใช้ในการ
ลอยตัวใน ทะเลน ้าแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่้ากว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ  
พร้อมรับประกาศนียบัตรท่ีระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ าแข็ง จากนั้น
น าท่านเดินทางกลับเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) ท่านจะได้สัมผัส
กับธรรมชาติ และทุ่งหิมะอันขาวโพลน ประดุจน้ าแข็ง น้าท่านเข้า 
พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ท าให้
ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะ
ได้ เห็ น ความสวยงามของล าแสง ออ โรร่ า  Aurora ซึ่ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และท้า
กิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า หรือ บาร์น้้าแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก : APUKKA GLASS IGLOO RESORT (5) 
Youtube: https://youtu.be/u9RVXEeYTno 
Website: https://apukkaresort.fi/ 

 *** ห้องพักแบบกระจก Glass Igloo มีจ้านวนจ้ากัดและต้องจองพร้อมช้าระเงินล่วงหน้ากว่า 6 เดือน
ซึ่งทางบริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและส้ารองห้องพัก               
Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบ              
ปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับ                 
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการซาวน่าน้้าแข็ง (Snow Sauna) เก็บภาพ              
บาร์น้้าแข็ง โรงแรมน้้าแข็ง และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่ 

  
 
 
 

https://youtu.be/u9RVXEeYTno


วัน อังคาร ที่ 4 ม.ค.65 (6) โรวาเนียมิ – ขับสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งหิมะ – นั่งสเล็ดจส์ุนัขฮัสกี้ (2 ชั่วโมง)  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
น้าท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่ง
ประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกัน
น็อก จากนั้นฟังค้าแนะน้าการขับขี่เพื่อความปลอดภัย สนุกสนานกับ
โปรแกรมที่ พิ เศษสุด  “อาร์กติ ก  ส โนว์ซ าฟารี”  (Arctic Snow 
Safari) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow 
Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่า
น้ าแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์
ท้องถิ่นขับน าทางและปิดท้ายขบวน   

 *** ขับสโนโมบิลคันละ 2 ท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 6,000 บาท *** มีชุดกันหนาว 
ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไวบ้ริการทุกท่าน  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี ” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี  ท่ีแสนเช่ือง และเป็น
กันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองท่ีมักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัส
ประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้       
ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม (เราใช้แพ็กเก็จระยะทาง 8 - 10 กม. ใช้เวลา 
ประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง) ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างจุใจสุนักฮัสกี้
จะวิ่งไปตามเส้นทางผ่านป่าสนและต้นเบิร์ชท่ีสวยงาม ได้เวลาสมควรน า
ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโรวาเนียมิอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมท่ีพัก 
พักที่ : Santa Claus Hotel Rovaniemi / หรือเทียบเท่าระดับใกล้ (6) 

วัน พุธ ที่ 5 ม.ค. 65 (8) โรวาเนียมิ – คิททิร่า – เลวี่ – นั่งกระเช้าชมวิว – สนามบิน     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักจากนั้นน้าท่านออกเดินทางสู่เมืองคิติร่า (Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ท่ี
มีชื่อเสียงท่ีสุดของฟินแลนด์ ผ่านชมเมืองจนกระท้ังเข้าสู่หมู่บ้านเลวี ่(Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารัก ในตัวเมือง
เต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มท่ี  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านโดยสารกระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ขึ้นสู่ยอดเขาเลวี่
จุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของตัวเมือง จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สนุกสนาน
ในบริเวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถเล่นสโนว์สเล็ดจ์ได้ตาม
อัธยาศัย  



ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร / ได้เวลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  
21.55  เหินฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY540 
23.10  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ น าท่านต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ  
 

วัน พฤหัสฯ ที่ 6 ม.ค. 65 (9)  สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.45  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY143  
15.45  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

********************************************************** 
 

 *** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น           
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์ผู้น้าทัวร์ มีอ้านาจตัดสินใจ                   
ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะค้านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ  เมื่อท่านท้าการจองและช้าระ                
เงินมัดจ้าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 
อัตราค่าบริการท่านละ (บาท) 

*รวมค่าวีซ่าและค่าทิปพนักงานขับรถ* 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว 
เพ่ิมท่านละ 

29 ธ.ค. 64 – 06 ม.ค. 65 159,900 159,900 154,900 34,900 
*** คุณลูกค้าต้องการที่นั่งบนเครื่องบินชั้นพรีเมี่ยม หรือ ชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อแผนกขาย *** 

 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงก-ิกรุงเทพฯ (และไฟล์ภายในประเทศ) 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับ
งานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลัก  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
จะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุ
เกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม 

 ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเท่ียวในยุโรป   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 
***สายการบินฟินน์แอร์ จ้ากัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ 1 ชิ้นเท่านั้น น้้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สูงไม่

เกิน 158 เซนติเมตร) และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 
เซ น ติ เม ต ร) ****  https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-
baggage 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระงวดแรก 60,000 บาท  ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage
https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage


 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง
น้อย 15 ท่าน และหรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทจะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส้ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก
ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักท่ีได้รับ
การยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่น
วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง
ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
คอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้
ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง  และครบถ้วน
ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย
ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการ ตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่าจะ

ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ี
ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-90 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่
ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 



- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัด
จ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 
ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
100% 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  ฉะนั้น
ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าท่ีต้อง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง) (ค่าห้องพัก Glass Igloo ค่าห้องพักคืนปี
ใหม่ และค่าเรือตัดน ้าแข็งไม่สามารถรีฟันได้ ประมาณ 40,000), (ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน 5,000 บาท)          

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์(หรือค่าใช้จ่ายตามความเป็น
จริงหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเกิน 50% ของค่าทัวร์) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า VISA ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวพร้อมสแกนนิ้วมือ 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 
หน้า  

 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ้านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่
สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง (สถานทูตไม่รับรูปท่ีปร๊ินจากคอมพิวเตอร์) 

 ส้าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด   
 ส้าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า / ส้าเนาใบมรณะบัตร / ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / เอกสารเพ่ิมเติม

อื่นๆ (ถ้ามี) 
 หลักฐานแสดงสถานะการท้างาน 1 ชุด   
o กรณีเจ้าของกิจการ/ค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส้าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบ

ทะเบียนการค้าท่ีมีชื่อผู้เดินทาง หรือ ส้าเนาใบเสียภาษี  (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ี
จะเดินทาง) 



o  กรณีข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท้างานจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) 
ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) พร้อมสลิป
เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน  

o กรณีนักเรียนและนักศึกษา : หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) จาก
สถาบันท่ีศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

o กรณีอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว  : หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดยระบุประเภทกิจการ 
สถานท่ีตั้งกิจการ และรายได้  

*** จดหมายรับรองการท างาน/นักเรียนให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต) *** 
 เอกสารทางการเงิน (สถานทูตจะรับพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรกและไม่รับพิจารณาบัญชีกระแส

รายวัน) 
1.  หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 

โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ 
Statements หรือส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการย่ืนได้)     

2.  หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริง)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) 
และกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ  Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า 
(ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ  

*** ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ โดยการใช้หนังสือ
รับรองจากธนาคาร)  *** 

กรณีอายุต่้ากว่า 00 ปี ใช้เอกสารเพ่ิมเติมดังนี  
 ส้าเนาสูติบัตร  
 กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดาใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
o เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
o เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ

ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
o เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ

ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
*** กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั งหมดไป ในวันที่สแกนลายนิ วมือด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณา

เตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่า
ส้าหรับสถานทูต *** 



 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้อง
ใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ใน
การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้
ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
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หากสนใจจองกรณุาติดต่อ 
  

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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