
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25703 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



เส้นทาง   : FINLAND 9วนั 7คืน 
เดินทางโดย   : สายการบิน FINNAIR (บินตรง) 
ก าหนดการเดินทาง  : 21-29 มีนาคม / 1-9 ธนัวาคม 2566 

 

วนัแรกของการเดินทาง     (1)   กรงุเทพฯ – เฮลซิงกิ 
07.00   เชค็อิน ณ สนามบินสุวรรณภมิู 
10.40  ออกเดนิทางสู่กรุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ Finnair 
  เทีย่วบนิที ่AY 146 ระยะเวลา 12.30 ชม. 
18.10   ถงึสนามบนิกรุงเฮลซงิก ิผ่านขัน้ตอนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ  
  น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั พกัโรงแรมใกลส้นามบนิ พกัผ่อนกนัใหเ้ตม็อิม่  
19.30 อาหารค า่ ณ ภตัรตาคาร 

พกั ณ HILTON AIRPORT HOTELหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  (2)  เฮลซิงกิ- อิวาโร - ซารริ์เซลกา 
  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
05.00 เดนิทางสู่สนามบนิ     
06.50 เดนิทางสู่เมอืงอวิาโร IVALO บนิตรงสู่เขตแลปแลนด ์ดนิแดนทางตอนเหนอืของฟินแลนด ์โดยสายการบนิฟินแอร์ 

เทีย่วบนิที ่AY601 ระยะเวลา 1.45 ชม 
เมอืงเลก็ ๆ ทีต่ ัง้อยู่ทางภูมภิาค แลปแลนด ์Lapland คอืภูมภิาคเขตทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์เป็นโซนป่าสนทีอ่ยู่
ใกลเ้หนือเสน้ Arctic Circle   

08.35 ถงึสนามบนิเมอืง IVALO รบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย พาท่านเดนิทางอกีไม่ถงึครึง่ชัว่โมง สู่เมอืงซารร์เิซลกา ดนิแดน
ตอนเหนอืทีจ่ะถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะหนาๆตลอดทัง้หน้าหนาว และยงัเป็นทีต่ ัง้ของทีพ่กัทีส่วยทีสุ่ดของฟินแลนด์ และเรา
กจ็ะพกัทีน่ี่สองคนื 
วนันี้จะพาท่านเทีย่ว นัง่ลากเลื่อนกวางเรนเดยีร์ และสุนัขฮกักี้ลากเลื่อน 

 

 
 
 
12.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั  
  พกัผ่อนอสิระ ณ ทีพ่กัโดมกระจกเป็นอกีหนึ่งไฮไลท ์ของการมาพกัทีเ่มอืงนี้ 
18.00 อาหารค า่ ณ ภตัรตาคาร 
 พาออกล่าแสงเหนือยามค ่าคนื หรอื สามารถชมไดจ้ากทีพ่กั 
  พกั ณ KAKSLAUTTANEN  ARCTIC RESORTหรือเทียบเท่า 
  ทีพ่กัระดบั 5 ดาว โดมกระจกส่วนตวัทุกหอ้งหนึ่งในทีพ่กัทีส่วยทีสุ่ดของฟินแลนด์พกัสองคนืตดิ ไม่เหนื่อย 



 

 
 

 
 



วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3) สนุกกบักิจกรรม ตะลุยหิมะ ขบัข่ีสโนโมบิล 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
  มเีวลาใหท้่านไดจ้บิกาแฟหน้าทีพ่กั  
10.00  เกบ็ภาพบรรยากาศหมิะของเขต Lapland 
12.00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่าน สนุกกบักจิกรรมฤดูหนาว สุดมนัส ์ทัง้วนั 
  สนุกกบักจิกรรม Snow Mobile การท่องเทีย่วแบบตะลุยหมิะ  

 

 
  ** ปลอดภยั มผีูเ้ชีย่วชาญในการขบัขี ่

(*หากมใีบขบัขีไ่ทยสามารถขบัไดด้ว้ยตนเอง) 
18.00 อาหารค า่ ณ ภตัรตาคาร 
  พกั ณ KAKSLAUTTANEN  ARCTIC RESORTหรือเทียบเท่า 
  ทีพ่กัระดบั 5 ดาว โดมกระจกส่วนตวัทุกหอ้ง 

หนึ่งในทีพ่กัทีส่วยทีสุ่ดของฟินแลนด ์
พกัสองคนืตดิ ไม่เหนื่อย 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  (4) ซารริ์เซลกา – ลานสกี เมืองเลวี 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
  มเีวลาใหท้่านไดจ้บิกาแฟหน้าทีพ่กั เกบ็ภาพบรรยากาศทีพ่กัสวย ๆ แห่งนี้ 
09.00 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเลว ีLEVI เดนิทางประมาณ 3 ชม.  

เมอืงสกรีสีอรท์ชื่อดงัของเขต Lapland 
  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารพาท่านเปลีย่นเป็นชุดสก ีพรอ้มอุปกรณ์ครบชุด ใหท้่านไดล้องเล่นสกแีบบจรงิจงั มทีัง้แบบยากและแบบง่ายให้
ท่านไดล้องเล่นกนั (แค่เปลีย่นชุดถ่ายภาพกค็ุม้แลว้)  ใครอยากเตม็ทีก่บัลานหมิะ ลานสกเีล่น ใครเบื่อเดนิเล่นชม
บรรยากาศของเมอืง 

 



 
18.00 อาหารค า่ ณ ภตัรตาคาร 
 พาออกล่าแสงเหนือยามค ่าคนื หรอื สามารถชมไดจ้ากทีพ่กั 
  พกั ณ HOTEL LEVI PANORAMA หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  (5)  เลวี - โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานต้าครอส  
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

ช่วงเชา้ไม่รบีรอ้น มเีวลาใหไ้ดจ้บิกาแฟหน้าทีพ่กั เกบ็ภาพบรรยากาศทีพ่กัสวยๆแห่งนี้ 
09:00   พาท่านเดนิทางประมาณ 2 ชม. สู่เมอืงโรวาเนียม ิ 
12.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 หลงัอาหารพาท่านสู่ หมู่บา้นซานตา้ครอส Santa Village  ทีน่ี่แหละทีไ่ดร้บัขนานามว่าบา้นของซานตาครอสของจรงิ  ที่
นิยมกนัมากทีสุ่ดคงไม่พน้การถ่ายภาพภาพกบัคุณลุงซานตา้ และยงัมน่ีาสนใจมากมาย ตัง้แต่ พพิธิภณัฑข์องเล่นเลก็ๆ, 
รา้นอาหาร, ทีพ่กั และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย แต่ทีน่ิยมกนัมากและถอืเป็นไฮไลทข์องทีน่ี่ กค็อื การถ่ายรปูคู่กบัคุณ
ลุงซานตา้ และการแวะส่งโปสการด์ทีท่ีท่ าการไปรษณียใ์นหมู่บา้นแห่งนี้ พรอ้มกบัตดิแสตมป์ทีป่ระทบัตราพเิศษของ 
Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนพเิศษในแดนไกล 

 
 เตม็อิม่กบัหมู่บา้นซานตา้ พาท่านเขา้เชค็อนิ ณ ทีพ่กัทีส่วยทีสุ่ดของเมอืง เกบ็ภาพ พกัผ่อนกนัตามอธัยาศยั จนไดเ้วลา

ออกมาเดนิเล่นเทีย่มชมเมอืงโรวาเนียม ิ
18.00 อาหารค า่ ณ ภตัรตาคาร 
 พาออกล่าแสงเหนือยามค ่าคนื หรอื สามารถชมไดจ้ากทีพ่กั 
  พกัค้างคืน ณ ARCTIC TREE HOUSE HOTELหรือเทียบเท่า  

ทีพ่กัสวยทีสุ่ดของเมอืง ทุกหอ้งหนัหน้าเขา้สู่ป่าสน หมิะท่วมๆ  
กบับานหน้าต่างกระจกบานใหญ่ๆ เก็บภาพกนัจนจุใจ 

 

 



 
 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6) โรวาเนียมิ - เฮลซิงกิ 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

ช่วงเชา้ไม่รบีรอ้น มเีวลาใหไ้ดจ้บิกาแฟหน้าทีพ่กั เกบ็ภาพบรรยากาศทีพ่กัสวยๆแห่งนี้ จนไดเ้วลาพาท่านเขา้สู่สนามบนิ 
อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

11.00  ออกเดนิทางสู่สนามบนิ 
14.00  ออกเดนิทางสู่กรุง เฮลซงิก ิโดยสายการบนิ FINNAIR  
  เทีย่วบนิที ่AY534 ระยะเวลา 1.20 ชม.  
15.20 ถงึสนามบนิ กรุงเฮลซงิก ิHELSINKI เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์ เดนิเล่นชวิๆ ชมสถานทีส่วยๆต่างๆ ลดัเลาะไป

ตามถนนชอ้ปป้ิง เขา้สู่ตวัเมอืงเฮลซงิก ิชมโบสถ์หนิความงามทีแ่ปลกตา Temppeliaukio Church เทีย่วโบสถ์เทมเปลโิอคิ
โอ หรอื โบสถ์หนิ ROCK CHURCH โบสถ์ทีง่ดงามแปลกตา ตวัก าแพงสรา้งดว้ยหนิ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในถ ้า มชี่อง
ดา้นบนแบบโปร่งแสงเพื่อใหแ้สงสว่างสามารถลอดผ่านเขา้มา   

 
 
ต่อดว้ย  ย่าน SENATE SQUARE ซเีนท สแควร ์จตุรสักลางเมอืงทีส่ าคญัของเฮลซงิก ิพืน้ทีจ่ดักจิกรรมของเมอืง ทีม่ ี
อนุสาวรยีพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 ตัง้อยู่อย่างโดดเด่นใจกลางจตุรสั รอบๆรายลอ้มดว้ยอาคารส าคญัสีห่ลงั ใน
สถาปัตยกรรม แบบยุโรปทีเ่ก่าแก่และงดงาม ไดแ้ก่ มหาวหิารเฮลซงิก ิ(โบสถ์ขาว แลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืง) ตกึ
มหาวทิยาลยัเฮลซงิก ิท าเนียบ รฐับาล และหอสมุดแห่งชาตฟิินแลนด ์

18.00 อาหารค า่ ณ ภตัรตาคาร 



  พกั ณ HOTEL KAMPหรือเทียบเท่า 
  ทีพ่กัสวยทีข่องเมอืง กลางถนนชอ้ปป้ิง 

 

 
 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง  (7) เฮลซิงกิ  
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
10.00  พาท่านเดนิเล่นเกบ็ภาพบรรยากาศกรุงเฮลซกิ ิจากนัน้อสิระทุกท่านตามอธัยาศยั  

หรอืจะชอ้ปป้ิงบนถนนแบรนดเ์นมดา้นหน้าทีพ่กั 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาของท่าน อสิระอาหารเทีย่งและเยน็ 
พกั ณ HOTEL KAMPหรือเทียบเท่า 

  ทีพ่กัสวยทีข่องเมอืง กลางถนนชอ้ปป้ิง 
 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (8) เฮลซิงกิ  
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

ช่วงเชา้ เกบ็ภาพบรรยากาศทีพ่กัสวยๆแห่งนี้ จนไดเ้วลาพาท่านเขา้สู่สนามบนิ 
10.00 เดนิทางสู่สนามบนิ 
13.55 ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Finnair  

เทีย่วบนิที ่AY141 ระยะเวลา 11.30 ชม. 
 

วนัท่ีเก้าของการเดินทาง  (9) กรงุเทพฯ 
06.25 ถึงสนามบินสุวรรณภมิู 
 
 
  



 
อตัราค่าบริการ  
แบบจอยทรปิ 
เดนิทางโดยรถตู ้MINIVAN 
รบัคนัละ 6 ทีน่ัง่ 
คนไทยขบัเอง พาล่าแสงเหนือทุกคนื  
จากไดทุ้กจุด 
 

- เดนิทาง 2 ท่าน  ท่านละ 269 900.- 
- เดนิทาง 1 ท่าน  เพิม่ค่าพกัเดี่ยว 69,000.- 
- อพัเกรดเป็นตัว๋ชัน้ BUSINESS เพิม่เริม่ต้น 100,000.-  
- จองตัว๋เครื่องบนิเอง หกัค่าตัว๋ออก 38,000.- 
- มวีซ่ีาแล้ว หกัค่าวซี่าออก 4,000.- 
 
ราคาเดก็ 
อายุ 1 ปี  - ไม่เกนิ 2 ปี  ท่านละ 30,000.- 
อายุ 2 ปี  - ไม่เกนิ 9  ปี  คดิราคา 75% ของราคาผูใ้หญ่ 
อายุ 9  ปี  - ไม่เกนิ 12    ปี  ราคาถูกกว่าผูใ้หญ่ 5,000.- 
อายุ 12 ปีขึน้ไป คดิราคาผูใ้หญ่ 
 
อตัราน้ีรวม 
- ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั 
- วซี่า  การด าเนินการ และพาไปขอวซี่าทีศู่นยฯ์ 
- ประกนัการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 
- ทีพ่กัตามระบุในโปรแกรม หรอืเทยีบเท่า 
(หอ้งพกัเป็นแบบสแตนดารด์ สามารถอพัเกรดทีพ่กัเพิม่เตมิได)้ 
- อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- รถพาเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ตากลอ้งพรอ้มถ่ายภาพ 1 ท่าน 
- หวัหน้าทวัรช์ านาญเสน้ทาง 1 ท่าน 
- ทปิคนขบัรถต่างชาต ิ
  
 
อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (ถา้ตอ้งการ) 
- ไม่รวมค่ากจิกรรมนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรม  
- ไม่รวมค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัโควดิ เช่น ค่าทีพ่กักกัตวั หรอืค่าตรวจโควดิ 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหนั  
- ค่าเขา้ชมในสถานทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าทปิ หวัหน้าทวัรแ์ละตากลอ้ง 



 
หมายเหตุ  
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสาย

การบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่าน
ไวใ้หไ้ด้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกดิขึน้ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านใช้หนังสอืเดนิทางขา้ราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) แลว้ถูกปฏเิสธการเขา้หรอื
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอือ้อ านวย 
- ในกรณีที่ท่านตอ้งการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ ตัว๋เครื่องบนิระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมล์หรอื บตัรโดยสารราคา

พเิศษ โปรดแจ้งทมีงานขายเพื่อขอยนืยนัว่า คณะทวัรอ์อกเดนิทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัค ายนืยนัจากพนักงาน
ขายแลว้ออกเดนิทางไม่ได้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบทุกกรณี และควรออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ าและ
ด าเนินการยื่นวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ 

- บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืการเขา้เมอืงอนั
เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

- บรษิทัฯ ขอยกเลกิการบรกิารของยานพาหนะ พนักงานขบัรถ และโรงแรมที่พกั ส าหรบักลุ่มบุคคลที่มคีวามประพฤตกิ้าวรา้ว ไม่
เหมาะสมท าลายทรพัย์สนิ หรอืเจตนาท าผดิกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ 

 
 

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร ์

เพ่ือให้ท่านได้เดินทางไปกบัเราอย่างมีความสุข 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน 
-     กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มช าระงวดแรกและส่งสลปิโอนมาในชอ่งทางของบรษิทัฯ  

(ช าระงวดแรกเพื่อออกบตัรโดยสาร) 
-     เมื่อมกีารออกบตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลง ชื่อ-นามสกุล หรอื ตวัสะกดใดของ 
      ผูเ้ดนิทางได ้(หากท่านมกีารท าพาสปอตเล่มใหม่ ชือ่-นามสกุลจะตอ้งตรงตามพาสปอตเล่มเดมิทีส่่ง 
     มาจองทรปิไวก้บัทางบรษิทั หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงชือ่-นามสกุล หรอื ตวัสะกดใดๆ ทางผู ้
     เดนิทางเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นทัง้หมดตามจรงิ)  
-     หมายเลขบญัชชี าระเงนิ โปรดตดิต่อบรษิทัอกีครัง้ 
- ค่าทวัรส์่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั หรอืเมื่อผลของวซี่าออก หรอืในช่วงเทศกาลที่มกีารตอ้งเร่งออกตัว๋

เครื่องบนิ หรอืโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิ 
- กรณีจองทวัรล์่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนั โปรดช าระค่าทวัร์ยอดเต็มจ านวน 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซึ่งจะเกดิขึน้ได้กต็่อเมื่อจ านวนสมาชกิน้อยกว่า 10 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ 

ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ  



- หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่
คนืเงนิในทุกกรณี  

- เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

หมายเหตุ อ่ืนๆ 
1. บรษิทัฯ จะท าการยื่นวซี่าของท่านกต็่อเมื่อในคณะมผีูเ้ดนิทางครบ 10 ท่านและได้รบัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัฯ 

จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะต้องรอใหค้ณะครบ 10 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าใหก้บัทางท่านได้อย่างถูกตอ้ง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวาม
ประสงค์จะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการ
พจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิด้เป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บั
ทางท่าน 
(ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าจะขึ้นอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้) 

3. กรณีวซี่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายจรงิที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้   
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการ

พจิารณา ถ้าออกตัว๋มาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลอืจะคนืใหท้่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะตอ้งเสยีค่ามดัจ าบางส่วน ทาง
บรษิทัจะแจ้งใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ 

 
4. หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100% 
5. ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะใหท้ัง้คณะ และเอกสารทัง้หมดเรยีบร้อยก่อน ก่อนที่จะ
ส ารองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกดิการล่าช้าจากสายการบนิ หรอืกระเป๋าเดนิทางไม่มาตามก าหนด  ทางบรษิทัจะเป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดเชยจาก
สายการบนิใหก้บัท่าน ซึ่งการพจิารณาขึน้อยู่กบักฎเกณฑข์องสายการบนิเท่านัน้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั คนืค่าใช้จ่ายทัง้หมด  

ยกเวน้หากยื่นวซี่าแลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมชัน่ออกตัว๋เครื่องบนิ หรอืที่พกัที่ท่านเลอืกพเิศษไว้ หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-30 วนัก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-19 วนั หกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง  

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร์ และการยกเลิกทวัร ์
ท่ีระบุในรายการทัง้หมดหลงัจากท่านท าการมดัจ าแล้ว  

ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว 
 
 



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