
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24108  ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สต๊อกโฮม เรือเฟอร์ร่ี TALLINK / SILJA LINE ล่องทะเลบอลตกิ * กรุงทาล์ลนิ  
พระราชวงัแคทเดอริก * เฮลซิงก ิ* อูล ู* เคม ิ* ภตัตาคารน า้แขง็ 365  โรวาเนียมิ * เรือตดัน า้แขง็ Icebreaker 

หมู่บ้านซานตาคลอส * พกัโรงแรมห้องกระจก (GLASS IGLOO)  
ขบัสโนว์โมบิล * กจิกรรมจบัปูยกัษ์ * ฟาร์มกวางเรนเดยีร์ * น่ังเล่ือนสุนัขฮัสกี ้* ล่าแสงเหนือ  

 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)   กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สต๊อกโฮม (สวเีดน)  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาทเ์ตอร์ D สาย

การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัวนั เวลิด ์ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – เรือเฟอร์ร่ี TALLINK – SILJA LINE 
        ล่องทะเลบอลตกิ – กรุงทาล์ลนิ (พกับนเรือ 1 คืน ห้อง SEAVIEW) 
01.10  เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG962 
07.00 เดินทางถึงกรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เดินทางใจกลางกรุงสต๊อกโฮล์ม เมือง

หลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงไดรั้บขนานนามวา่  
เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษท่ี 13ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และ 
ทนัสมยัของบา้นเมือง, ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาท
ราชวงัตั้งอยู่ริมน ้ าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่น้อย 14 
เกาะ ท่ีโอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ 
มาลาเร็น ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในโลก  น าท่านข้ึนสู่ 
ชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากดา้นบนเนินเขา 
เขา้ชม สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และ
มุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” ท่ีซิต้ีฮอลลน้ี์    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ 

 เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ พระมหากษตัริยส์วเีดนในปัจจุบนัเป็นพระราชวงัท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ หลงัคาถูกปกคลุมดว้ย
ทองแดงและยงัเป็น 1 ในพระราชวงัหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก   



15.00 เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปล่ียนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา Tallink - Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร 
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก 
เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ 
ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลบั, ดิสโก้เธค, ศูนย์
สันทนาการส าหรับครอบครัว , ร้านค้าปลอดภาษี และ
เส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ
หมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมยัศตวรรษท่ี 19 
ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี  
กรุงสตอ็กโฮลม์-กรุงทาลลิ์น อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ ภตัตาคาร
ภายในเรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆ
พร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัความหรูหราท่ีไม่ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี  

หากต้องการอพัเกรดห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)  กรุงทาล์ลนิ – ชมเมือง – พระราชวงัแคทเดอริก 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารบนเรือ 
09.30 ถึงกรุงทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย จากนั้นน าท่านชมกรุงทาล์ลินน์ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอสโตเนียและเป็นเมือง

หลวง และเป็นศูนยก์ลางส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมและ
การเมืองระดับภูมิภาค ทาลลินน์ก่อตั้ งข้ึนในช่วงต้น
ศตวรรษท่ี 13 ติดกับอ่าวฟินแลนด์ และเป็นท่ีตั้ งของ
ท่าเรือน ้ าท่ีส าคญั 

โบสถเ์ซนตแ์มร่ี 
(Saint Mary Church) หรือในอีก ช่ือหน่ึง  คือ  Dome 
Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองสร้างข้ึนโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตลโ์กธิค โบสถ์แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนก่อน
ปี 1233 และสร้างข้ึนใหม่หลายคร้ังนบัแต่นั้นมา โบสถแ์ห่งน้ีจดัแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานกนั ตวัอาคาร
หลกัท่ีมีหลงัคาโคง้สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 14 ในขณะท่ีหอคอยสไตลบ์าโรกเป็นส่วนเสริมจากช่วงปลายทศวรรษ 
1770  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



บ่าย น าท่านเขา้ชม 
เพื่อเป็นท่ี

ประทบัของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวงัแห่งน้ี
ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาว
อิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็น
พิพิธภณัฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากน้ี
ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบ
พระราชวงัเก่าแห่งน้ีดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ 

อธัยาศยั  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)  ทาล์ลนิ – น่ังเรือเฟอร์ร่ีสู่กรุงเฮลซิงก(ิฟินแลนด์) – อูลู 
 
 
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
........ เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี Tallink - Silja Line หรือ Viking Line กลบัสู่กรุงเฮลซิงกิ (ใชเ้วลาประมาณ 2.15 ชัว่โมง)   

หลังอาหาร ชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม ซ่ึงมี
สถา ปัตยกรรมแบบ  ผสมผสาน
ระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของ
สมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอล
ติก” แลว้น าท่านเขา้ชม “

 ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุดเจาะ
ในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หาก
ท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์
หินแห่งน้ีจะมีรูปร่างคล้ายจานบิน 
โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตวัโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี 
ต่อจากนั้นเยี่ยมชม 

 จากนั้นพาชม 
น าท่านชม “อนุสาวรีย์ซิ เบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู ้แต่งเพลงฟินแลนเดียท่ี

สวนสาธารณะเวลล ์ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย หลงัอาหารเดินเล่น “ตลาดนดัริมทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของ
ท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ล้ว ยงัเป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ 
ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ์และยา่น 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน / สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 
20.00 เดินทางสู่เมืองอูลู โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี..... 
21.00 ถึงเมืองอูลู หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้ท่ีพกั 

ที่พกั: SCANDIC HOTEL OULU / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)  อูลู – เคมิ – ภตัตาคารน า้แขง็ 365 – เรือตดัน า้แขง็ (Ice Breaker) 
      โรวาเนียมิ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่เมือง (105 กม.) เมืองเล็กๆ 
ตั้งอยูริ่มอ่าวบอทเนีย ในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์ ชม

 ได้ รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิก Josef Stenbäck และ สร้างเสร็จใน
ปี 1902 และต่อมาได้มีการบูรณะปรับปรุงในปี 2003 
จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ข้ า สู่  “ภั ต ต า ค า ร น ้ า แ ข็ ง ” 
SnowExperience365 แห่งน้ีเปิดบริการตลอดทั้งปี ภายใน
จะมีประติมากรรมน ้าแขง็ท่ีน่าท่ึง  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัม้ือพิเศษ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชมภายในภตัตาคารน ้ าแข็ง Snow Experience 
365 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ โต๊ะอาหารน ้ าแข็งท่ีลอ้มรอบ
ดว้ยรูปป้ันท่ีสวยงามท่ีท าจากน ้ าแข็ง แกว้น ้ าแข็งท่ีท าดว้ย
มือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแมใ้นช่วงกลางฤดูร้อน” 
ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีเยอืกแขง็  



บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์อนั แปลกใหม่กบัการโดยสารไปบน “เรือตัดน ้ำแข็งแซมโป” The Arctic Ice Breaker 
เรือตดัน ้ าแข็งล าเดียวท่ีเปิดโอกาส ให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมเรือจะวิ่งไปบนน ้ าแข็งท่ีปกปิดผิวทะเลหนานบัเมตรดว้ย
น ้ าหนักกว่า  3,500 ตัน  ด้วยโปรแกรมพิ เศษ  Journey 
Through The Ice ซ่ึงเป็นเรือตดัน ้ าแข็งท่ีใช้ในฤดูหนาว
ของประเทศฟินแลนด์ เรือล าน้ีจะท าให้น ้ าแข็งแตกเป็น
ช่องทางเพื่อการเดินเรือสินคา้ในช่วงฤดูหนาว เรือจอด
คา้งบนน ้ าแข็งกลางทะเล มีเวลาให้ท่านไดล้งมาเดินเล่น
หรือถ่ายรูปบนทะเลน ้ าแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชู
ชีพพิเศษท่ีท าข้ึนเพื่อใชใ้นการลอยตวัใน ทะเลน ้าแขง็ ท่ีมี
อุณหภู มิต ่ า กว่ า ศูนย์องศาได้อย่ า ง จุ ใจ  พร้อม รับ
ประกาศนียบตัรท่ีระลึกการมาเยอืนเรือตดัน ้ าแขง็ จากนั้น
น าท่านเดินทางเขา้สู่เมือง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั: SANTA CLAUS HOTEL, SCANDIC 
HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)  โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดยีร์ – หมู่บ้านซานตาคลอส  
    ซาริเซลก้า – พกัห้องกระจก NORTHERN LIGHT VILLAGE 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
หลังอาหารท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” 
Reindeer Farm จิบชาเบอร์ร่ีอุ่นๆ ชาข้ึนช่ือของดินแดน
แถบน้ี ก่อนน าท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตวข้ึ์นช่ือของ
ฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไว้
ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้  
จากนั้ นเดินทางสู่ ชม
ความน่ารักของสุนขัพนัธ์ุไซบีเรียน ฮสัก้ี ท่ีแสนเช่ือง และ
เป็นกนัเองของชาวแลปป์ ฮสัก้ีเป็นสุนัขพนัธ์ุพื้นเมืองท่ี
มักเล้ียงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้ นให้ท่านได้สัมผ ัส
ประสบการณ์อนัแปลกใหม่กับการทดลองซ่ิงรถเล่ือน
เทียมสุนัขฮัสก้ี ในสไตล์ซัมเมอร์ท่ีมีไวบ้ริการภายใน
ฟาร์ม จากนั้นเขา้สู่ “หมู่บา้นซานตา คลอส” Santa Claus 
Village ซ่ึงชาวฟินแลนด์ได้สร้างข้ึนเพื่อระลึก ถึงลุง
ซานตาคลอสผูใ้จดี ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบัลุงซานตา้ และ
ท่านจะไดมี้โอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้
ไปรษณียข์องซานตา้ พร้อมสนุกกบักิจกรรมมากมายใน



หมู่บา้นท่ีเตม็ไปดว้ยจุดถ่ายภาพท่ีน่ารัก (พร้อมรับประกาศนียบตัรท่ีระลึกในการเขา้เยีย่มบา้นซานตา้  ผูน่้ารัก ณ เส้น
อาร์คติก เซอร์เคิล) อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกตามอธัยาศยั หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบา้นซานตา้ ท่ีส าคณั
อยา่ลืมส่งโปสการ์ด จากบา้นซานตา้ ถึงคนท่ีคุณรักหรือถึงตวัคุณเองเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหาร เดินทางสู่ซาริเซลก้า (Saariselka) พื้นท่ีใน

แลปแลนด์  ทางตอนเหนือของฟินแลนด์  พื้ น ท่ี น้ี มี
ลกัษณะเฉพาะดว้ยพื้นท่ีภูเขาท่ีลอ้มรอบดว้ยป่า ตอนเหนือ
ของหุบเขาซาริเซลกาเป็นของแลปแลนด์ในอินาริ ทางใต้
ของหุบเขามีหมู่บา้นแลปแลนด์ของซอมปิโอและโซดัน
คลา การล่าสัตว ์การตกปลา และการเล้ียงกวางเรนเดียร์
เป็นวิถีชีวิตในอดีต มีจุดสูงสุดคือภูเขา Sokusti ท่ีสูง 718 
เมตร (2,356 ฟุต) ภูเขาในยคุน ้าแขง็อาย ุ2 พนัลา้นปี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 

*** ห้องพกัแบบกระจกทั้งหลงั Glass Igloo มีจ  านวนจ ากดั และตอ้งจองพร้อมช าระเงินล่วงหนา้กวา่ หกเดือนซ่ึงทางบริษทั 
ขอยืนยนัวนัมีห้องพกัแน่นอน 100% ทางบริษทัฯ ได้จดัและส ารองห้องพกั Glass Igloo ให้ลูกคา้มาตลอดทุกปี ทุกท่าน
ประทบัใจกบัการเขา้พกัท่ีโรงแรมน้ีท่ีสุด ภายในห้องพกัมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉล่ีย อยู่
ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทบัใจไปกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ท่านสามารถใชบ้ริการเซาวน่์าและ
กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

21.00 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสง
ออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในช่วง
หน้าหนาวเท่านั้ น ซ่ึงแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะ
ปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** 
การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง 
ธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ไดโ้อกาส
ท่ีจะได้เ ห็น ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ 
โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม *** 

 



วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7) ซาริเซลก้า – เคอร์คเีนส (นอร์เวย์) – ขบัสโนโมบิล 
     กจิกรรมจบัปูยกัษ์ – ซาริเซลก้า  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหารน าท่านขา้มพรมแดนนอร์เวย ์ สู่เมืองเคิอร์คีเนส (Kirkenes) เมืองในเทศมณฑลทรุมส์และฟินมาร์ก ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย์ เมืองตั้งอยู่บนคาบสมุทร
บอกฟยอร์เดน ทางเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล ห่างจากชายแดนรัสเซีย
เพียง 15 กม.ผ่านตะลุยทุ่งหิมะอนัขาวโพลนตน้สนและตน้เบิร์ชท่ีปก
คลุมไปด้วยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีท่ีกลายเป็น
น ้าแขง็ ขา้นพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวย ์เขา้สู่สถานี King Crab Safari  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษปูยกัษ ์(บุฟเฟตข์า
ปูยกัษ+์น ้าจ้ิมซีฟู๊ดจากเมืองไทย)  

บ่าย ให้คณะเปล่ียนชุดกนัหนาวแบบพิเศษ ซ่ึงประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล 
รองเทา้บูต๊ ผา้พนัคอ ถุงมือ และหมวกกนัน็อก จากนั้นฟังค าแนะน าการ 
ขบัข่ีเพื่อความปลอดภยัสนุกสนานกบัโปรแกรมท่ีพิเศษสุด “สโนวซ์าฟารี” (Snow Safari) สัมผสักบัประสบการณ์
ใหม่ ดว้ยการขบั “สโนวโ์มบิล” Snow Mobile หรือเจา้ตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลดัเลาะป่าน ้ าแข็ง 
ผา่นชมทศันียภาพของหิมะกวา้งไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์ทอ้งถ่ินขบัน าทางและปิดทา้ยขบวน สู่ จุดจบัปูยกัษ ์Red 
King Crab หรือปูยกัษเ์ป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศนอร์เวย ์แต่ล่ะตวัจะมีน ้ าหนกัประมาณ 10-13 กิโลกรัม 
ส่วนขา ท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1.8 เมตร เลยท่ีเดียว ไกดท์อ้งถ่ินจะแสดงกรรมวธีิการจบัปูใหทุ้กท่านดูและใหทุ้กท่านได้
ลองสัมผสัดว้ยตวัเอง จากนั้นเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8) อวิาโร – ฟาร์มสุนักฮัสกี ้– ทอร์นิโอ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหาร เดินทางเข้าชม “ฟำร์มสุนัขฮัสกี้” ชมควำม

น่ำรักของสุนัขพันธ์ุไซบีเรียน ฮัสกี้ ท่ีแสนเช่ือง และเป็น
กันเองของชาวแลปป์ ฮสัก้ีเป็นสุนัขพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีมัก
เ ล้ี ย งไว้ใช้ ใน เขตหนาว  จาก น้ัน ใ ห้ ท่ านไ ด้ สัมผัส
ประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซ่ิงรถเล่ือน

เทยีมสุนัขฮัสกี ้ทีม่ีไว้บริการภายในฟาร์ม (เราใชแ้พค็เกจ็ระยะทาง 8-10 กม. ใชเ้วลา ประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองเทอทิโน่ เมืองชายแดนฟินแลนด์ สวีเดน และเป็นประตูสู่แลปแลนด์ ตลอดหลายศตวรรษ 

ปัจจุบนั เทอร์ทิโน่ เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีส าคญัซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัโดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรมเหล็กของฟินแลนด์ 



เทอร์ทิโน่ไดรั้บสิทธิของเมืองจากกษตัริยก์ุสตาฟอด๊อฟท่ี 2 (King Gustav II Adolf) ในปี 1621 และเพิ่งเฉลิมฉลอง 
400 ปีในฐานะเมืองในปี 2021 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)  ทอร์นิโอ – ลูเล – สต๊อคโฮล์ม  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินลูเล (84 กม.)  
10.25 เดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮลม์ โดยสายการบินภายในประเทศ 

เท่ียวบินท่ี..... 
11.45 ถึงกรุงสตอ๊กโฮลม์ หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดิน

ทางเขา้สู่ใจกลางเมืองสตอ๊กโฮลม์ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหาร อิสระ เ ลือก ซ้ือสินค้าย่ านถนนคน เ ดิน 

Drottningatan ของก รุงสต็อคโฮล์ม  ห รือช้อป ป้ิง ท่ี
หา้งสรรพสินคา้เอน็เค NK ซ่ึงเป็น “หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 
ยุโรปเหนือ” อนัทนัสมยั ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, 
Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ Lobster 

หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10) สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารชมเมือง 

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ข อ ง ก รุ ง ส ต็ อ ค  น่ึ ง ใ น เ มื อ ง ท่ี มี ค ว า มส า คัญท า ง
ประวติัศาสตร์มากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวีเดนมาตั้ งแต่ 
ศตวรรตท่ี 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแลว้ กษตัริยส์วีเดนเคย
ประทบัอยู่ท่ีเมืองน้ีราวๆ 250 ปี // ได้เวลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางสู่สนามบิน 

........ เดินทางสู่สนามบินสต๊อกโฮลม์  
14.30 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG961 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11) สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************** /// ************************** 



* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบริการ 2565-66 รวมค่าวซ่ีาและทิปพนักงานขบัรถ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

28 ธ.ค.65 – 07 ม.ค.66 
(ปีใหม่ 2566) 

219,900 219,900 219,900 45,900 
 

20 – 30 ม.ค.66 199,900 199,900 199,900 39,900 
10 – 20 ก.พ.66 199,900 199,900 199,900 39,900 

10 – 20 ม.ีค.66 199,900 199,900 199,900 39,900 
17 – 27 ม.ีค.66 199,900 199,900 199,900 39,900 
06 – 16 เม.ย.66 209,900 209,900 209,900 39,900 

** ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากบริษทัฯ ** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สตอ๊คโฮลม์-กรุงเทพฯ และไฟทภ์ายในตามรายการทวัร์ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปเหนือจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก

อยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอกเสน้ทาง  
8. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
9. ค่าประกนัการเดินทางแผนสุขภาพและอุบติัเหตุระหว่างการท่องเท่ียววงเงินท่านละ 3,000,000 บาท(ตามเง่ือนไข

กรมธรรม)์  
10. น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 



11. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม
สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้*** บางโรงแรมมีพนักงานยก
กระเป๋าไม่พอท าให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึน้ห้องพกัได้ด้วยตัวเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีท่ีท่านประทบัใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ ค่าผกผนัของภาษี

น ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าธรรมเนียมในเปล่ียนวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบินกรณีอยูต่่อ 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆ ท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต



ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวี
ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 
 

กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ 
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงค่าท่ีพกัในเรือและหอ้งนอร์ดเคปไม่สามารถรีฟันได)้      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยู่กบัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

*** ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อายุ 
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ใน
การออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต * ขา้ราชการ
และนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
*** หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
*** เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*** สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

  
 
 
 
 
 
 



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