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▪ นำคณะเข้าพักยังบ้านกระจก GLASS IGLOO ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประทับใจแน่นอน  
▪ เปิดประสบการณ์แปลกใหม่กับการนั่ง เรือตัดน้ำแข็งSAMPOและลอยตัวในมหาสมุทร  
▪ สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการทดลองขับ“สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือ

เจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะไปตาม ป่าน้ำแข็งที่มีรูปร่างแปลกตา  
▪ นำคณะชม หมู่บ้านซานตาคลอส แห่งขั้วโลกเหนือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านซานต้าขนานแท้ด้ังเดิม  
▪ กิจกรรมลากเลื่อนเรนเดียร์&สุนัขฮัสกี้/กิจกรรมจับปูยักษ์ KING CRAB SAFARI 
▪ นำคณะเที่ยวชม กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เจ้าของฉายา ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก 
▪ ประทับใจกับการล่อง เรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line ที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย 
▪ หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง พักโรงแรม7คืน ตามระบุในโปรแกรม Confirmed100%   
 
       

ช่วงสงกรานต์ 10-19เมษายน 2563 
 

*เปิดรับเพียง28ท่านเท่าน้ัน! 
    

 
**กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 08-24 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า** 

http://www.worldtravelleragency.com/
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วนัแรก(10เม.ย.2563)     ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ-ออสโล(นอรเ์วย)์    
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์ D   

วนัทีส่อง(11เม.ย.2563)   ออสโล(นอร์เวย)์-อทุยานฟรอกเนอร-์สวนหนิวกิเกอรแ์ลนด ์
                                 พพิธิภัณฑเ์รอืไวกิ้ง-ถนนคารล์โจฮนัเกท-ชอ้ปปื่ง 
00.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงออสโล...โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg954  
07.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล นอร์เวย์ นครหลวงอนัเก่าแก่ ท่ีมีความโอ่อ่าในเวลาน้ีอุดมไป

ดว้ยประวตัิศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในครั้ งนั้นออสโลเป็นเมือง
อาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ ไวกิ้งโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใต้การ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์
แฮร์ น าคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองฟลัม 
ระหว่างทางแวะพกัที่เมืองโกล เมืองสกีรีสอร์ทในภูมิภาคฟยอร์ด 
นำคณะเท่ียวชมรอบ กรุงออสโล นครหลวงอนัเก่าแก่
ของประเทศนอร์เวย ์เม่ือครั้ งในอดีตสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยู่ในอารักขา
ของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้น นอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึง 2 ครั้ ง จากกรุงทรอนไฮม ์มาเป็น
เป็นกรุงเบอร์เก้น จนกระทัง่ไดย้า้ยมาเป็นกรุงออสโลจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ท่ีมีความโอ่อ่า
ในเวลาน้ีอุดมไปด้วยประวตัิศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในครั้ งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณา
นิคมใหญ่ของจกัรวรรดิ์ ไวกิ้งโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ น าคณะชมเมืองรถโค้ชผ่านชมผ่านชมท าเนียบ
รัฐบาล ,พระบรมมหาราชวงั ,ศาลาสันติธรรม ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ,โบสถ์
โดมคาทีดราล น าคณะเดินทางเขา้ชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ เพื่อให้ท่าน
ไดช้มผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือ กุสตาฟ วิกเกแลนด์  ที่ใช้เวลาถึง40 ปี
ในการแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวฏัจกัรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ์ตรงใจ
กลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลักช่ือโมโนลิท สูง17เมตร นำคณะเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์เรือ
ไวกิ้งโบราณ Viking ship Museum ถือเป็นต านานและรากเหง้าของชาว
นอร์เวย ์ท่ีมีอารยธรรมเจริญมาตั้งแต่อดีต พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจดัแสดงเกี่ยวกับ
เรือไวกิ้งโบราณท่ีสร้างจากไม ้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดได้จากรอบๆ
ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเกี่ยวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัที่มี
อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในอดีต เพราะชาวไวกิ้งใช้
เรือ ทั้งในเร่ืองของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆไกลกว่าค่อนโลก 
(*กรณีพิพิธภณั์ปิดเน่ืองจากมีการจดังาน หรือพิธีการของดการเขา้ชม) 

เทีย่ง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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นำคณะเดินท่ียวชม ท่าเรือ Aker Brygge กว่าร้อยปีมาแลว้ Aker Brygge เคยเป็น
ท่ีตั้งของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในนอร์เวยค์่ะ ปัจจุบนัถูกปลุกให้ฟ้ืนกลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั้ ง 
หลงัมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศยัที่ทนัสมยั มีบา้นเรือน และร้านคา้มากมาย เป็นแหล่งรวม
ผบับาร์ ร้านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ชิลๆ นอกจากน้ียงัมีทั้งผบั โรงหนงั โรงละครและห้างสรรพสินคา้  
ไม่เวน้แมแ้ต่ร้านเสริมสวยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงยอดนิยมที่ครบครันจริงๆ 

เหมาะส าหรับการพักผ่อนเพลิดเพลินกับม้ือค ่าในบรรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์เดิน
เล่นไปชมนักดนตรีข้างถนนร้องเพลงไป ย่านน้ีของออสโลจึงไม่เคยเงียบเหงา 
และยงัดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 12 ล้านคนต่อปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
อย่างจุใจบริเวณย่าน คาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) 
เป็นแหล่ง ช้อปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโล สินค้าของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเที่ยวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม สินคา้และของที่
ระลึกต่างๆ ท่ีขายกันในประเทศน้ีจะมีราคาค่อนข้างสูง เน่ืองจากนอร์เวย์เป็น
ประเทศที่มีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั หรืออาจเช็คอินก่อนแลว้ค่อยออกมาเดินเล่น 
พกัที่ : Radisson blue plaza hotel ใกล้ถนนช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท เดินเล่นสบายๆ 

***รวมเบลยกกระป๋าขึ้น-ลง โรงแรมเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยกเอง*** 

วนัทีส่าม(12เม.ย.2563)   บนิภายในสูเ่มอืงเคริก์เนส-กจิกรรม KING CRAB SAFARI 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือใส่กล่องเพื่อความสะดวกในการเช็คอิน  
 น าคณะออกเดินทางสู่สนามบิน...เพื่อบินสู่เมืองเคิร์กเนส ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย ์
09.20น. เหิรฟ้าสู่เมืองเคิร์กเนส โดยสายการบิน Norwegian Air เที่ยวบินที่ DY310 (ใชเ้วลาบิน2ชัว่โมง10นาที) 
11.30น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเคิร์กเนส(Kirkenes) เป็นเมืองในเทศมณฑลฟินน์มาร์ก  ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศนอร์เวย ์เมืองตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอกฟยอร์เดน (Bøkfjorden) 
เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  ให้คณะได้สนุกสนานกับกิจกรรม ARCTIC KING CRAB SAFARI TOUR  เร่ิมตน้ดว้ย ให้ท่าน   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เปิดประสบการณ์กับกิจกรรมอันสนุกสนานกับการ นั่งรถลากเล่ือนโดย 
SNOW MOBILE SLEDGE ผ่านฟยอร์ดท่ีกลายเป็นน ้าแข็ง รถลากจะพาท่าน 
ลดัเลาะตดัทุ่งหิมะอนัขาวโพลน ซ่ึงจะท าให้ท่านตื่นตา ตื่นใจ และสนุกสนาน
ระหว่างการเดินทาง รถจะจอดบริเวณทะเลสาบน ้ าแข็ง เจ้าหนา้ที่จะเจาะช่อง

น ้าแข็งให้เป็นช่องว่าง ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมจับปูยกัษ์ ซ่ึงเป็นปูมีขนาดใหญ่ ลกัษณะพิเศษคือ มี
ขาที่กางออก และก้ามที่ยาวเกือบ2เมตร พร้อมให้ท่านได้ร่วมกันจับปู 
พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึกท่ามกลางทุ่งหิมะ ซ่ึงจะเป็นประสบการณ์ที่
ท่านจะไม่มีวนัลืมไปตลอดชีวิต (อเมซ่ิงมากๆ) และเจา้ปูเหล่าน้ีพวกเราจะ
น ามนักลบัมาปรุงอาหาร  และไดร้ับประทานร่วมกนัในคณะภายในฟาร์ม
เฮาส์ กบัซุปปูร้อนๆ และชิมเน้ือปูยกัษแ์ห่งเคิร์กเนส (ชุดอุปกรณ์กนัหนาว
จดัเตรียมไวใ้ห้ทุกท่านในคณะ) กิจกรรม3-4ช.ม. 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั  
พกัที่ : scandic kirkenes hotel  พักเมืองเคิร์กเนส 

วนัทีส่ี(่13เม.ย.2563)   เคริ์กเนส-อนิาร-ีอิวาโล-่กจิกรรมสดุมนัส ์ICE-KARTINGRACE 
                          (วนัสงกรานต)์พกัโรงแรมกระจกGLASS IGLOO (ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก) 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำคณะออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล่ IVALO(237ก.ม.เดินทาง3ช.ม.) ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบอินารี 

Inari ทะเลสาบที่สวยงามแห่งหน่ึงของฟินแลนด์ อยู่ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล ยาว 80 กิโลเมตร และกวา้ง 40 กิโลเมตร 
เป็น แหล่งเพาะพนัธ์ุปลาน ้าจืดท่ีอุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบตั้งอยู่ในส่วนหน่ึงของแลปแลนด์ 
Lappland ซ่ึงเป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมของดินแดนแถบน้ี โดยมีสัตว์ประจ าท้องถ่ินคือ
กวางเรนเดียร์ ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ใชล้ากรถเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์ ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นพาหนะของ
ซานตาคลอสในวนัคริสตม์าสที่ออกไปแจกของขวญักบัเด็ก ๆ นอกจากน้ี บริเวณทะเลสาบอินารียงัเคยใชเ้ป็นสถานที่
ถ่ายท าภาพยนตร์แอคชัน่ของฮอลลีวูด้เร่ือง FIREFOX ที่ก ากบัและน าแสดงโดยคลินท ์อีสทว์ูด้ในปี 1982  

 สนุกสนานกับกิจกรรมสนุกๆสุดมันส์ ICE-KARTINGRACE ขับรถตลุยทุ่งน้ำแข็ง  
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เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะนั่งรถชมวิวสู่“เมืองคัคสลัททาเนน” Kakslauttanen ท่านจะได้สัมผสัธรรมชาติอนัสวยงาม

แปลกตาของป่าสนเขตยุโรปเหนือ และพนัธ์ไมต้่างๆ  บางครั้ งอาจจะได้
เห็นความน่ารักของเหล่ากวางเรนเดียร์ ซ่ึงเป็นสัตว์ทอ้งท่ินในพ้ืนท่ีแถบน้ี 
ซ่ึงสามารถพบเห็นได้ไม่ยากนักระหว่างการเดินทาง ชมทศันียภาพของ
หิมะกวา้งไกลสุดสายตา พร้อมชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารัก
ของสุนัขหิมะท่ีแสนเช่ืองชาวแลปป์ท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชใ้นเขตหนาว ให้คณะ
ได้สนุกสนานกับการนั่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้  

 

นำคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรมกระจกหิมะ GLASS IGLOO ซึ่งท่ีพักทุกห้องสร้างเป็นกระจก

ท้ังหลัง ท าให้ท่านรู้สึกเหมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของล าแสง 
ออโรร่า Aurora ซ่ึงเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเฉพาะช่วงงฤดูหนาวในบริเวณขัว่โลกเท่านั้น  
อิสระพักผ่อนอันแสนโรแมนติก ยามค่ำคืน ***พักท่ีนี่100% รับแค่26ท่านเท่านั้น!*** 
ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจท่ีสุดในการเดินทางท่ีไม่ควรพลาด  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท / อิสระกับการตามล่าแสงเหนือบริเวณรีสอร์ท 

พักที่ : KAKSLAUTTANEN ARCTIC RESORT 1คร้ังในชีวิตไม่ควรพลาด! 
ห้องพักแบบ LARG GLASS IGLOO  
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วนัทีห่า้(14เม.ย.2563)   ขบัสโนโมบลิSNOW MOBILE -โรวาเนยีม-ิเดนิเลน่ชอ้ปปิ้งสบายๆ 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าคณะออกเดินทางไปยงัดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะ
เปล่ียนชุดกนัหนาวแบบพิเศษ ซ่ึงประกอบดว้ย ชุดเทอร์มอล รองเทา้บู๊ต 
ผา้พนัคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นก็ไปฟังค าแนะน าการขบัขี่ 
ด้วยโปรแกรมที่พิ เศษสุด “อาร์กติกสโนว์ซาฟารี” สัมผัสกับ
ประสบการณ์ใหม่ ด้วยการทดลองขับ “สโนว์โมบิล” 
Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไป
ตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะไปตามป่าน้ำแข็ง  ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีท่านไม่สามารถหาได้จากท่ีใด
นอกจากดินแดนทางแถบท่ีมีน้ำแข็งปกคลุมเกือบตลอดท้ังปี ท่ีสนุกจนลืมหนาว  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  เดินทางถึงเมืองโรวาเนียมิ Rovaniemi 3 ช.ม. เมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

ฟินแลนด์ เป็นนครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรยบ์ริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่น
กับเขตหนาวเหนือ)   ตั้ งอยู่ใจกลางพ้ืนท่ีป่าของแลปแลนด์ใน
สงครามโลกครั้ งท่ี 2 เมืองได้ถูกท าลายไป แต่ต่อมาได้มีการสร้าง
เมืองขึ้ นมาใหม่  อาคารที่สร้างใหม่หลายแห่งเป็นผลงานการ
ออกแบบของอลัวาร์ ออลโต ที่มีแนวคิดแบบเนน้ประโยชน์ใชส้อย 
สวยงาม  และทันสมัย  
เมืองโรวาเนียมีน้ีมีแม่น ้ า 

2 สายท่ีไหลผ่านใจกลางเมือง คือแม่น ้า Kemijoki และแม่น ้า Ounasjoki  
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัที่ : arctic light hotel  Rovaniemi   
พักโรงแรมในเมืองโรวาเนียมิ  เดินเล่นได้สบายๆไม่ต้องรีบ 
 

วนัทีห่ก(15เม.ย.2563) โรวาเนยีม-ิSAMPO CRUISE-นัง่เรอืตดันำ้แขง็ ICE BREAKER-เคม ิ
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองเคมิ”พร้อมเท่ียวชมภายในปราสาทหิมะ SNOW CASTLE 
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เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งบน  “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป” The 

Arctic Ice breaker เรือตัดน้ ำแข็งลำเดียวท่ี
เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้าชม เรือจะวิ่งไปบนน ้ าแข็งท่ี
ปกปิดผิวทะเลหนานบัเมตรดว้ยน ้าหนกักว่า 3,500 ตนั ดว้ยโปรแกรม
พิเศษ Journey Through The Ice ซ่ึงเป็นเรือตดัน ้าแข็งท่ีใช้ในฤดูหนาว
ของประเทศฟินแลนด์ เรือล าน้ีจะท าให้น ้ าแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อ
การเดินเรือสินคา้ในช่วงฤดูหนาว เรือจอดคา้งบนน ้ าแข็งกลางทะเล 
เปิดโอกาสให้ท่าน
ได้ลงมาเดินเล่น

ห รื อ ถ่ าย รู ป บ น
ทะเลน้ำแข็งบอลติค หรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษท่ี
ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ำกว่า 0 ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรท่ีระลกึ 
( ประทับใจ100%) 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / เดินทางเขา้สู่ที่พกั อิสระกับการตามล่าแสงเหนือบริเวณรีสอร์ท 

พกัที่ :  sea side glass villa   โรงแรมสวยแปลกตาริมทะเล ท่ีได้รับรางวัล  

วนัทีเ่จด็(16เม.ย.2563)      เคม-ิโรวาเนยีม-ิหมูบ่า้นซานตาครอส-เรนเดยีร์ฟารม์ 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นำคณะชมภายใน หมู่บ้านซานตาคลอส Santa Claus Village หมู่บ้านซันตาคลอสแห่งขั้วโลก

เหนือ  เป็นหมู่บา้นซันตาคลอสขนานแทแ้ละดั้งเดิม ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเส้น
อาร์คติก ซ่ึงชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงลุงซานตาคลอสผูใ้จดี 
ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานตา้ และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้
เพื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พร้อมรับประกาศนียบตัรที่
ระลึกการมาเยือนขั้ วโลกเหนือ ชมพาหนะของซันตาคลอส สนุกกับ
กิจกรรมมากมายในหมู่บา้น และชอ้ปป้ิง ร้านขายของขวญั และของท่ีระลึกต่างๆ หามุมสวยถ่ายภาพกบัหิมะขาวโพลน  
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เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่โดยการ”นั่งเลื่อนหิมะท่ีลากด้วยกวางเรนเดียร์” 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัที่ : arctic light hotel  Rovaniemiโรงแรมในเมืองโรวาเนียมิเดินเล่นได้สบายๆ 

วนัทีแ่ปด(17เม.ย.2563)  บนิเขา้เฮลซงิก-ิชมเมอืง-ช้อปปิ้ง-นอนบนเรอืสำราญSILIALINE 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม /ออกเดินทางสู่สนามบิน 
09.15 น.เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ..โดยสายการบินฟินแอร์ Fin Air  เท่ียวบินท่ี Ay532 

10.30 น.ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ Helsinki (บิน1ช.ม.15นาที) 
นำคณะนั่งรถชมความสวยงามรอบ กรุงเฮลซิงกิ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิช 
และรัสเซีย เจา้ของสมญานาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก น าคณะชม อนุสาวรียฌ์องซีเบเลียส นกัประพนัธ์ที่มีช่ือเสียง
ชาวฟินน์ซ่ึงตั้ งอยู่ภายในสวนซีเบเลียส ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับฌอง ซิเบเลียส ออกแบบโดย EILA HILTUNEN 
ประติมากรชาวฟินน์  ประกอบไปด้วยท่อเหล็ก
ป ระม าณ  600 ท่ อ เช่ื อม ป ระส าน เข้ าด้ ว ยกั น 
อนุ ส าว รีย์ซี เบ เลียส น้ี มีน ้ าหนั ก ถึง 24 ตัน  ชม
ศูนย์กลางของเมืองที่จัตุรัสรัฐสภา ซ่ึงมีขนาดใหญ่
รองรับคนไดห้ลายหม่ืนคน ส่ิงก่อสร้างส าคญับริเวณ
จตัุรัสน้ีคือ มหาวิหารซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตัุรัส 
ทางทิศตะวนัออกและตะวนัตกเป็นท าเนียบรัฐบาล
และอาคารหลกัของมหาวิทยาลยัตามล าดบั และบริเวณจตัุรัสแห่งน้ียงัเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ชนะรางวลั
ออสการ์เร่ือง "เรดส์" โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิ

ชเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง…ให้ท่านได้ช้อปป้ิงส่งท้ายบริเวณห้างสรรพสินค้าช่ือดังของเฮลซิงกิ  (*** 
หมายเหตุ กรณีที่เรือซิลเลียไลน์ ย้ายท่าจอดกระทันหันเนื่องจากท้องทะเลที่เฮลซิงกิมีน ้าแข็งมากเกินไป ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการช้อปป้ิงที่ถนนเอสพลานาดิ เนื่องจากจะต้องเดินทางไปลงเรือที่เมืองตุรกุ*** ) พร้อมน าคณะเปล่ียน
บรรยากาศโดยการลง เรือสำราญขนาดมหึมา ซิลเลียไลน์ Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทรขนาดใหญ่ที่สุด

ของสแกนดิ เนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก  สู่กรุงสตอกโฮล์ม 
ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ 
อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ , ดิสโก้เธค, ศูนย์
สันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเส่ียงโชคใน

คาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะ แก่งหิน 
ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหา
เสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ-กรุงสต็อกโฮล์ม เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ 

ค่ำ  บริการอาหารม้ือค่ ำแบบบุฟ เฟ่ต์อาหารทะเล เมนูพิ เศษสแกนดิ เนเวียนซีฟู๊ ด 
Scadinavian Seafood ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่
ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆ พร้อมท้ังชิมไวน์เลิศรส  

ที่พัก:พักบนเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line (ห้องพักแบบ Out side เห็นวิวทะเล 

วนัทีเ่กา้(18เม.ย.2563)      สนามบนิสตอ๊กโฮลม์-กรงุเทพฯ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
   นำคณะออกเดนิทางสู่สนามบินสต๊อกโฮล์ม เพื่อทำการเช็คอนิ และทำ TAX REFUND  
14.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบนิไทยthai airways international เที่ยวบินที่ tg961(บินตรง) 

***นำคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเครือ่ง...พร้อมสะสมไมล์สู่บตัรทอง*** 

วนัทีส่บิ(19เม.ย.2563)        ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
05.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 Europe-Snow mobile 10 Days  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะน้ัน เพ่ือความสนุกสนาน และ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   

 
เทีย่วกบัเรามัน่ใจได ้

World Traveller Agency Co.,ltd  
ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมด้านท่องเที่ยวระดับประเทศ 

 
 
 
 

 
            No.11/01746         No.1192         No.03504 
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อตัราคา่บรกิาร ยโุรปสโนโมบลิ10วนัTG+บนิภายใน  
***บริการอาหารครบทุกมื้อ ไม่ต้องหาทานเอง**  

โปรแกรมน้ีรวมทิปคนขับรถ ให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 
รวมคนยกกระเป๋าข้ึนลงโรงแรมที่พักเรียบร้อยแล้ว 

***เน้นสถานที่พักที่เป็นธรรมชาติแสนสวยของฟินแลนด์*** 
เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คู่ฮันนีมูน เดินทางไม่เหน่ือย 

ช่วงการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

ราคาท่านละ 
พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอาย ุ
ต่ำกว่า12ป ี 

1เดก็+1ผู้ใหญ่ 

เด็กอาย ุ
ต่ำกว่า12ป ี 

1เดก็(มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ่ 

พักท่านเดียวต่อ1
ห้อง 

จ่ายเพ่ิม 

ช่วงสงกรานต์ 
10-19 เม.ย.2563 169,000 169,000 165,000 45,000 

▪ สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย์   
สามารถผ่อนชำระสว่นท่ีเหลือผ่านบัตรเครดิตโดยไม่มีดอกเบีย้0%นานถึง4เดอืน 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 60,000 บาท ส่วนท่ีเหลือผอ่นบตัรได ้
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ***  
***หรือ@ID LINE มาที่  POP2217 สอบถามได้24ช.ม.     
อัตราค่าบริการนี้รวม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบนิโดยการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  

• ค่าทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พกัตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุต่างๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่กั โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่ารถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันและค่าประกันภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเกบ็ ณ วันทีท่ าการจอง / ***รวมคา่วซ่ีาแลว้*** 

• ค่าประกันชวีติกรณีอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุัตเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ 
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ส่ังพเิศษนอก 

• ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• ค่าทปิส าหรับหัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 800-1000บาท (ใหท่้านพจิารณาตามการบรกิาร)/ ค่าทปิคนขับรถท่านละ 14ยูโร ใหก้บัมอืคนขับโดยตรง  

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 
• ค่าปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เงื่อนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport   และ
ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระก่อนวันยื่นวีซ่า หรือไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุัตเิหตุต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

• เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบริษัทเริม่ตน้ และจบการบริการ ที่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในสว่นน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ท่านจึงสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ท่านซื้อจากทางบรษัิท 

เน่ืองจากเป็นคุณสมบัตรของต๋ัวทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 
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หมายเหตุ โปรแกรมการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลง หรือตัดออกไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระหว่างการเดินทาง สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย /
การจราจรติดขัดจนเป็นเหตุท าให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวโปรแกรมอื่น/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /  หิมะตกหนักปิดผิวทางการจราจร/ รถโค้ชหมดเวลาวิ่ง ซ่ึงคนขับต้อง
พกัผ่อน ตามกฎหมายของยุโรปไม่ให้วิ่งเกินวนัละ12ช.ม. เพ่ือความปลอดภัยของหมู่คณะ/ มีการนัดชุมนุมประท้วง / ถนนปิดซ่อมแซมจนท าให้รถติดเป็นเวลานาน / ตาม
โบสถ์หรือวิหาร มีการจัดพิธีทางศาสนา ซ่ึงไม่เปิดให้เขา้ชม / เกิดอุบตัิเหตุบนทอ้งถนนจนท าให้รถติดเป็นเวลานาน / การต่อคิวเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใช้เวลานานเกินไป จน
ท าให้เสียโปรแกรมท่องเท่ียวจุดอื่น และสถานการณ์เฉพาะหน้าอื่นๆ ท่ีท าให้ท่านไม่สามารเดินทางไปถึงสถานท่ีท่องเท่ียวได ้อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดยทาง World 
Traveler Agency Co.,Ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะโดยรวม และความปลอดภยั เป็นส่ิงส าคญั   
หมายเหต ุ ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น 

เง่ือนไขการยกเลิก 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  90 วัน – คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีาร

การันตค่ีามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 60 วันขึน้ไป –  เก็บค่าใชจ่้าย 50,000 บาท   

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า  20 วัน  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทัวร ์  
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 

หมายเหตุ 
o ทางบรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และไดร้ับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก

บรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีค่อนเฟิรม์มาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ท่าน จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในชว่งทีท่่านเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางท่านจะตอ้งเดนิทาง
มายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่คีวาม
ประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการ
พจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซีา่ใหก้ับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ใหท่้าน กรณีท่านใชเ้อกสารปลอมในการยืน่วซีา่ 

กรณีวซีา่ทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าบรกิาร 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว่้าจะผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ  หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ ประมาณ10,000 บาท หาก

ท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหักบางสว่น และ
สว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม่ออกตั๋วท่านจะเสยีแตค่่ามัดจ าตั๋วตามจรงิเท่านัน้ 

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัดจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของ
การเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบ และ
มเีอกสารชีแ้จงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% 
• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในสว่นนี้ เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

***สำหรับเอกสารท่ีท่านต้องเตรยีมสำหรับยืน่วีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากสำรองท่ีนั่งแล้ว  

 
 
 
 


