
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาที่งดงามที่สดุของการท่องเที่ยวดินแดนที่เตม็ไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  

สมัผสัประสบการณ์แสนพิเศษ ที่ท่านจะพบได้เพียงแค่ในดินแดนแห่งน้ี 

ตามล่า “แสงออโรร่า” สนุกกบัการ “ข่ีสโนว์โมบิลและน่ังสนัุขลากเล่ือน”    

Exclusive กบัการพักใน GLASS IGLOO” นอนชมความงามแสงออโรร่า  

ทลายทุ่งน า้แขง็ไปกบัเรือตัดน า้แขง็  POLAR EXPLORER ICEBREAKER ที่โด่งดังไปทั่วโลก 

บริการอาหารหลากเมนู เพ่ือให้ท่านได้สมัผสัวัฒนธรรมการกนิ   

หลากการเดินทางที่จะท าให้การท่องเที่ยวของท่านครบทุกบรรยากาศ  ให้ตื่นตากบัดินแดนแห่งนี้   
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ก ำหนดกำรเดินทำง  24 - 31 มี.ค. 2561  

วนัเสำรท่ี์ 24 มี.ค. 61  (1) กรุงเทพฯ  - เฮลซิงกิ  

21.00 น.      คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบิน 

ฟินแอร์ แถว G เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อนิ 

23.05 น. คณะออกเดนิทางสู่เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ ฟินแอร์  เที่ยวบนิที่  AY144 

  

วนัอำทิตย ์25 มี.ค. 61  (2) เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ - เคมิ - ปรำสำทหิมะ - เคมิ  

06.20 น. เดนิทางถงึเมอืงเฮลซิงก ิเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด.์..  

10.45 น. ออกเดนิทางสู่เมอืง เคม ิโดยสายการบนิ ฟินแอร์  เที่ยวบนิที่  AY632 

12.20 น. เดนิทางถงึเมอืงเคมิ ประเทศฟินแลนด ์ผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

บ่าย  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

  น าท่านเข้าชม ปรำสำทหิมะ Snow Castle อนัเป็นผลงาน ประตมิากรรมระดบัโลก โดยคร้ังนี้ เป็นคร้ังที่ 19 ในทุก ๆ 

  ปีของฤด ูหนาว จะมกีารรงัสรรคผ์ลงานอนัยิ่งใหญ่ ทมีงานผู้ช านาญการจะเริ่มการแกะสลัก และน าเอาน า้แขง็ก้อน 

  มหึมามาตกแต่งเป็นรปูแบบต่างๆ รวมถงึการจ าลองแบบให้เป็นเมอืงน า้แขง็ที่งดงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลกโดยฝีมอื 

  มนุษย ์  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั   CUMULUS CITY KEMI HOTEL      CONFIRMED  
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วนัจนัทรท่ี์ 26  มี.ค. 61  (3) เคมิ - POLAR EXPLORER ICEBREAKER - โรวำเนียมิ - หมู่บำ้นซำนตำคลอส - 

      โรวำเนียมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า 

จากนั้นน าท่านสมัผสัประสบการณท์ี่ยากจะลืมกบัการขึ้นเรือตดัน า้แขง็ POLAR EXPLORER ICEBREAKER  

เรือขนาดใหญ่กว่า 2,700 ตัน ที่จะน าท่านล่องตัดผ่านแผ่นน า้แขง็ที่เกาะตัวกนัอย่างหนาแน่น สนุกกบัการว่ายน า้ใน

ทะเลน า้แขง็ ในอุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยท่านจะตอ้งสวมชุดกนัควำมเย็นแบบพิเศษ Survival 

Suit อสิระให้ท่านว่ายน า้สมัผสัความเยน็ตามอธัยาศัย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ บนเรือ  

บ่ำย  เรือน าท่านสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน า้แขง็ที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน 

ว่ำยน ้ ำในทะเล Ice Swimming ลงว่ายน า้ในบ่อน า้กลางทะเลที่หนาวเยน็ และล้อมรอบไปด้วยน า้แขง็หนาอุณหภมูิที่

ตดิลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน า้พิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถงึฝั่ง...  

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืง โรวำเนียมิ (Rovaniemi) (ใช้เวลาประมาณ  2.30 ชม.) เมอืงหลวงของดนิแดนลับป์ 

  แลนด ์มแีม่น า้ 2 สายไหลตดัพาดผ่านเมอืงนี้  คอื แม่น า้ KEMIJOKO และแม่น า้ OUNASJOKI โรวาเนียม ิไม่ใช่ 

  เพียงรู้จักว่าเป็นเมอืงหลวงของลัปป์แลนดเ์ท่านั้น แต่ยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นบ้านของคุณตาใจด ีที่เดก็ทุกคนทั่วโลกต่าง 

  เฝ้ารอการมาของคุณตา “ซำนตำ คลอส” น าท่านสู่ หมู่บำ้นซำนตำคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คตกิเซอร์เคลิ ภายใน 

  หมู่บ้านมทีี่ท  าการไปรษณย์ี ส าหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญ ไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรปูกบัคุณ 

  ลุงซานตาที่ใจด ีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน...    

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  CITY HOTEL ROVANIEMI      CONFIRMED   

 

วนัองัคำรท่ี 27  มี.ค. 61  (4) โรวำเนียมิ - คกัซเลำทำเน่น - ขบัข่ีสโนวโ์มบิล - GLASS IGLOO  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคกัซเลำทำเน่น ท่านได้สมัผัสธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตาของป่าสนเขตยุโรปเหนือ 

และพันธ์ไม้ต่างๆ บางครั้งอาจจะได้เห็นความน่ารักของเหล่ากวางเรนเดียร์ และรอบกายท่านจะเตม็ไปด้วยความ

สวยงามของหิมะ...   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

น า ท่ า น สั ม ผั ส ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ใ น ก า ร  ขับ ข่ี ส โ น ว์ โ ม บิ ล 

(SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สดุในการเดินทางบนหิมะ

หรือน ้าแข็ง โดยท่านจะได้รับค าแนะน าในการขับขี่ที่ ถูกต้อง 

สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ และช านาญ

เส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยมีการ

จัดเตรียมชุดกันหนาว, เปล่ียนรองเท้าที่ให้ความอบอุ่น, ถุงมือ, 

หมวกกนันอ็ค เพ่ือความปลอดภัย (รถ 1 คนั นัง่ไดเ้พยีง 2 ท่ำน)  

น าท่านเดนิทางสู่ ฟำรม์สุนขัฮสัก้ี ให้ท่านทดสอบประสบการณ์ด้วยการ ขบัเคลือ่นสุนขัลำกเลือ่น HUSKY SAFARI 
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ฮัสกี้ เป็นสนุัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพ่ือใช้ในการลากเล่ือนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพ้ืนที่ที่ปก

คลุมไปด้วยน า้แขง็และหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสนุัขลากเล่ือนพันธุแ์ท้ ที่มีประสทิธภิาพในการลากเล่ือนสงูสดุใน

บรรดาสนุัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่ องจากสนุัขพันธุ์นี้ มีน า้หนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แขง็แรงและอดทนต่อความ

หนาวเยน็และความ อดอยากในฤดูหนาวได้ด ีรวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงท าให้สามารถลาก

เล่ือนด้วยความเรว็เป็นเวลาติดต่อกนันานๆในอุณหภมูิที่ต ่ากว่าศูนย์องศา นอกจากนี้ สนุัขลากเลื่อนยังเป็นกฬีายอด

นิยม โดยมมีชัเชอร์ (Musher) เป็นผู้บงัคบัเลื่อนในการแข่งขนัแต่ละคร้ังจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

... จากนั้นเข้าสู่ที่พัก ค ่าคนืนี้ เปิดประสบการณแ์ห่งการท่องเที่ยวกบัที่พักที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวลัปป์แลนด ์ที่พัก

สไตล์ อิกลู หรือ บ้านของชาวเอสกีโม ยามค ่าคืนที่แสงออโรร่า พาดผ่านเหนือท้องฟ้า และท่านได้นอนชมความ

สวยงามแห่งธรรมชาตนิี้ ภายในห้องนอนของท่านผ่านหลังคากระจกใส จะสร้างความประทบัใจให้แก่ทุกท่านในค ่าคืน

แรกของการมาเยือนดนิแดนแสนมหัศจรรย์แห่งนี้   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  KAKSLAUTANEN ARCTIC RESORT     (SMALL GLASS IGLOO TYPE)   CONFIRMED 

  

 

 

 

 

 

  

จากนั้นค ่าคืนนี้  ให้ท่านได้สนุกกบัพาหนะที่ส  าคัญของคุณลุงซานต้าใช้เทยีมเล่ือนหิมะ ให้ท่านทดลอง นัง่เลื่อนหิมะ 

(Reindeer Sleigh) ที่จะท าให้ท่านได้รู้สกึตื่นเต้นกบัการลากเล่ือนของกวางเรนเดยีร์ ไปตามล่าแสงเหนือที่งดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

วนัพุธท่ี 28 มี.ค. 61   (5) เฮลซิงกิ - ตูรกุ – มหำวิหำรตูรกุ – นำนทำลี   

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

09.50 น. ออกเดนิทางสู่เฮลซิงก ิโดยสายการบนิฟินแลนด ์ เที่ยวบนิที่ AY610  

11.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซิงก ิเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด ์ 

บ่าย  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่เมอืง นำนทำล ี(Naantali) เมอืงริมฝั่งทะเลที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัจาก สปา รีสอร์ท  

(ใช้เวลา 2 ชม. )  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  NAANTALI SPA HOTEL & RESORT      CONFIRMED   
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วนัพฤหสับดีท่ี 29 มี.ค. 61   (5) นำนทำลี – เมืองตูรกุ -มหำวิหำรตุรกู- เฮลซิงกิ –โบสถหิ์น – เฮลซิงกิ   

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จากนั้นออกเดนิทางสู่ เมืองตูรกุ (Turku) อดตีเมอืงหลวงแห่งแรกของฟินแลนด ์ปัจจุบนัเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 5 ของ

ประเทศฟินแลนด์น าท่านเดนิชมตัวเมืองเก่าบนสองฝั่งแม่น า้โอราโจก ิน าท่านชม มหำวิหำรตุรกู ซึ่งเป็นโบสถเ์ก่าแก่ 

ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฟินแลนด์ มีอายุตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 สองข้างของโบสถ์ยังเป็นที่ฝังศพของวีรบุรุษชาว

สวีเดนรวมทั้งพระนางแคทเธอรีนพระราชินีแห่งสวีเดนที่เก่าแก่สวยงาม    

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 จากนั้นน าท่านชม โบสถเ์ทมเป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO) หรือ โบสถหิ์น (ROCK CHURCH) สร้างขึ้นใน

คริสตศ์ตวรรษที่ 19 เป็นโบสถท์ี่มสีถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยการสร้างมกีารขดุเจาะเข้าไปในภเูขาหินแกรนิตทั้ง

ลูก ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มเีสน่ห์ในตวัเองอย่างล า้ลึก คุ่รักหนุ่มสาวจะนิยมมาจัดงานแต่งงานที่โบสถแ์ห่งนี้  

 หากมองจากมุมสูงทางอากาศลงมาจะเหน็โบสถ์หินแห่งนี้ มีรูปร่างคล้ายจานบิน… พาท่านชม จัตุรสัรฐัสภำ (Senate 

Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรเูธอรัน 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

ท่ีพกั   RASISSON BLU ROYAL HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัศุกรท่ี์ 30 มี.ค. 61  (6) เฮลเซิงกิ – ปอรโ์ว - ชมเมือง – เฮลซิงกิ - ตลำดนดัริมทะเล  - สนำมบิน – สุวรรณภูมิ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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จากนั้นน าท่านชม เมืองปอรโ์ว (Porvoo) เมืองเลก็ที่เตม็ไปด้วยความสุข ความงามล า้ค่าของบรรยากาศเมืองเก่า 

ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้น

ชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์

ภาคภมูใิจเป็นอย่างย่ิง ในการรักษาพ้ืนที่ป่าและอนุรักษ์พ้ืนที่สี

เขยีวเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก เมอืงปอร์โว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.

1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้น

พ้ืนที่บริเวณนี้ ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า 

The Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพ้ืนบ้าน บ้าน

ไม้หลากสสีวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น า้เป็นเสน่ห์อกีอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้าน

ตุก๊ตา ชาวฟินน์มักจะแวะเย่ียมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนส าคัญผู้แต่งเพลงชาติ

ฟินแลนด ์แวะชมโบสถใ์หญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สดุ ชาวเมอืงเชื่อกนัว่าแม่พระ

ที่นี่ศักดิ์สทิธิ์นัก ขออะไรกจ็ะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเร่ืองความรัก ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู่เฮลซิงก ิ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

  น าท่านสมัผสัวิถชีีวิตของชาวเมอืงเฮลซงิก ิณ ตลำดนดัริม ทะเล  

  (Market Square) ที่มชีื่อเสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลาง

  เมอืงที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด 

  อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ส  าคญั อาท ิ

  ท าเนียบประธานาธบิด ีศาลากลางและ โบสถ.์..  

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

17.35 น.  ออกเดนิทางจาก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ ฟินแอร ์เที่ยวบนิที่ AY 141 

วนัเสำรท่ี์ 31 มี.ค. 61 (7) สุวรรณภูมิ  

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร  

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

179,800.- 

170,800.- 

161,800.- 

152,800.- 

25,000.- 

176,800.- 

167,800.- 

158,800.- 

149,800.- 

25,000.- 

178,300.- 

169,300.- 

160,300.- 

151,300.- 

25,000.- 
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คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

 

1768 

1678 

1588 

1498 

250 

1768 

1678 

1588 

1498 

250 

 

หมายเหต:ุรายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ 

อตัราแลกเปล่ียน และ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง

ต า่กว่า  15 ทา่น  และในกรณีมีจ  านวนผูเ้ดินทางระหว่าง 10-14 ทา่น เพ่ิม 15,000 บาท  

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภำษีสนำมบินทุก

แห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2   ท่ำน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าวีซ่าเชงเก้น ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย  

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ  4,000,000.-บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน: ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000บำท ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย 15 วนั 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 

  ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขมุวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

  หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั 

  “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 
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กำรยกเลิก  :  กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21วันท าการ มฉิะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14วันท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง10วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมพีฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างานหรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้ เดินทาง

ท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 10 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือ

คนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผู้ เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมายหรือมีความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ (นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนเพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย
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กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล,ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีที่มีเหตลุ่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย

มใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เองทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 


