
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของการท่องเที่ยวดินแดนที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  

สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษ ที่ท่านจะพบได้เพียงแค่ในดินแดนแห่งนี้ 

ตามล่า “แสงออโรร่า” สนุกกับการ “ขี่สโนว์โมบิลและนั่งสุนัขลากเลื่อน”    

Exclusive กับการพักใน GLASS IGLOO นอนชมความงามแสงออโรร่า  

ทลายทุ่งน้้าแข็งไปกับเรือตัดน้้าแข็ง  POLAR EXPLORER ICEBREAKER ที่โด่งดังไปทั่วโลก 

บริการอาหารหลากเมนู เพ่ือให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรมการกิน   

หลากการเดินทางที่จะท้าให้การท่องเที่ยวของท่านครบทุกบรรยากาศ  ให้ต่ืนตากับดินแดนแห่งนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง  24 - 31 มี.ค. 2561  

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

21.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบิน 

ฟินแอร์ แถว G เจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 

23.05 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองเฮลซงิกิ ประเทศฟนิแลนด์ โดยสายการบิน ฟนิแอร์  เท่ียวบินท่ี  AY144 

  

วันอำทติย์ 25 มี.ค. 61  (2) เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - เคมิ - ปรำสำทหิมะ - เคมิ  

06.20 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์...  

10.45 น. ออกเดินทางสู่เมือง เคมิ โดยสายการบิน ฟินแอร์  เท่ียวบินที ่ AY632 

12.20 น. เดินทาง ถึงเมืองเคม ิประเทศฟนิแลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

บ่ำย  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร    

  น้าท่านเข้าชม ปรำสำทหมิะ Snow Castle อันเป็นผลงาน ประติมากรรมระดับโลก โดยครั้งนี้เป็นคร้ังท่ี 19 ในทุก ๆ 

  ปีของฤด ูหนาว จะมีการรงัสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้ช้านาญการจะเริ่มการแกะสลัก และน้าเอาน้้าแข็งก้อน 

  มหึมามาตกแต่งเปน็รูปแบบต่างๆ รวมถึงการจ้าลองแบบให้เปน็เมืองน้้าแข็งทีง่ดงามท่ีสุดแห่งหนึง่ของโลกโดยฝีมือ 

  มนุษย ์  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ที่พัก   CUMULUS CITY KEMI HOTEL      CONFIRMED  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

วันจันทร์ที่ 26  มี.ค. 61  (3) เคมิ - POLAR EXPLORER ICEBREAKER - โรวำเนียมิ - หมู่บ้ำนซำนตำคลอส - 

      โรวำเนียมิ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรเช้ำ 

จากนั้นน้าท่านสัมผัสประสบการณ์ท่ียากจะลืมกับการขึ้นเรือตัดน้้าแข็ง POLAR EXPLORER ICEBREAKER  

เรือขนาดใหญ่กว่า 2,700 ตัน ท่ีจะน้าท่านล่องตัดผ่านแผ่นน้้าแข็งท่ีเกาะตัวกันอย่างหนาแน่น สนุกกับการว่ายน้้าใน

ทะเลน้้าแข็ง ในอุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยท่านจะต้องสวมชุดกันควำมเย็นแบบพิเศษ Survival 

Suit อิสระให้ท่านว่ายน้้าสัมผัสความเย็นตามอัธยาศัย  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ บนเรือ  

  เรือน้าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ท่ียากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้้าแข็งท่ีจับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน 

ว่ำยน  ำในทะเล Ice Swimming ลงว่ายน้้าในบ่อน้้ากลางทะเลท่ีหนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้้าแข็งหนาอุณหภูมิท่ี

ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้้าพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่ง...  

  จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมือง โรวำเนียมิ (Rovaniemi) (ใช้เวลาประมาณ  2.30 ชม.) เมืองหลวงของดินแดนลับป์ 

  แลนด์ มีแม่น้้า 2 สายไหลตัดพาดผ่านเมืองนี้ คือ แม่น้้า KEMIJOKO และแม่น้้า OUNASJOKI โรวาเนียมิ ไม่ใช่ 

  เพียงรู้จักว่าเป็นเมืองหลวงของลัปป์แลนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นท่ีรู้จักว่าเป็นบ้านของคุณตาใจดี ที่เด็กทุกคนทั่วโลกต่าง 

  เฝ้ารอการมาของคุณตา “ซำนตำ คลอส” น้าท่านสู่ หมู่บ้ำนซำนตำคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายใน 

  หมู่บ้านมีท่ีท้าการไปรษณีย์ ส้าหรับท่านท่ีต้องการส่งของขวัญ ไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของท่ีระลึก, ถ่ายรูปกับคุณ 

  ลุงซานตาท่ีใจดี เป็นท่ีระลึกในการมาเยือน...    

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ที่พัก  CITY HOTEL ROVANIEMI      CONFIRMED   

 

วันอังคำรที่ 27  มี.ค. 61  (4) โรวำเนียมิ - คักซเลำทำเน่น - ขับขี่สโนว์โมบิล - GLASS IGLOO  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองคักซเลำทำเน่น ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาของป่าสนเขตยุโรปเหนือ 

และพันธ์ไม้ต่างๆ บางครั้งอาจจะได้เห็นความน่ารักของเหล่ากวางเรนเดียร์ และรอบกายท่านจะเต็มไปด้วยความ

สวยงามของหิมะ...   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   

น้ า ท่ า น สั ม ผั ส ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร  ขั บ ขี่ ส โ น ว์ โ ม บิ ล 

(SNOWMOBILE) พาหนะท่ีคล่องตัวท่ีสุดในการเดินทางบนหิมะ

หรือน้้ าแข็ง โดยท่านจะได้รับค้าแนะน้าในการขับขี่ ท่ี ถูกต้อง 

สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญ และช้านาญ

เส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยมีการ

จัดเตรียมชุดกันหนาว, เปลี่ยนรองเท้าท่ีให้ความอบอุ่น, ถุงมือ, 

หมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัย (รถ 1 คัน นั่งได้เพียง 2 ท่ำน) 

น้าท่านเดินทางสู่ ฟำร์มสุนัขฮัสกี  ให้ท่านทดสอบประสบการณ์ด้วยการ ขับเคล่ือนสุนัขลำกเลื่อน HUSKY SAFARI 



 
 
 

  

ฮัสก้ีเป็นสุนัขท่ีมีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นท่ีท่ีปก

คลุมไปด้วยน้้าแข็งและหิมะ ฮัสก้ีจึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธ์ุแท้ ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดใน

บรรดาสุนัขลากเลื่อนท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องจากสุนัขพันธ์ุนี้มีน้้าหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความ

หนาวเย็นและความ อดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมท้ังมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นท่ีหนึ่ง จึงท้าให้สามารถลาก

เลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภูมิท่ีต่้ากว่าศูนย์องศา นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอด

นิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละคร้ังจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

... จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก ค่้าคืนนี้เปิดประสบการณ์แห่งการท่องเท่ียวกับท่ีพักท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของชาวลัปป์แลนด์ ท่ีพัก

สไตล์ อิกลู หรือ บ้านของชาวเอสกีโม ยามค่้าคืนท่ีแสงออโรร่า พาดผ่านเหนือท้องฟ้า และท่านได้นอนชมความ

สวยงามแห่งธรรมชาตินี้ภายในห้องนอนของท่านผ่านหลังคากระจกใส จะสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่านในค่้าคืน

แรกของการมาเยือนดินแดนแสนมหัศจรรย์แห่งนี้  

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ที่พัก  KAKSLAUTANEN ARCTIC RESORT (SMALL GLASS IGLOO TYPE) CONFIRMED   

  

 

  

 

 

 

 
 

 จากนั้นค่้าคืนนี้ ให้ท่านได้สนุกกับพาหนะท่ีส้าคัญของคุณลุงซานต้าใช้เทียมเลื่อนหิมะ ให้ท่านทดลอง นั่งเลื่อนหิมะ 

(Reindeer Sleigh) ท่ีจะท้าให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับการลากเลื่อนของกวางเรนเดียร์ ไปตามล่าแสงเหนือท่ีงดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 28 มี.ค. 61   (5) อิวำโล - เฮลซิงกิ - นำนทำลี   

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

09.50 น. ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแลนด์  เท่ียวบินที่ AY610  

11.20 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  

บ่ำย  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรเอเชีย 

จากนั้นน้าท่านออกเดินทางสู่เมือง นำนทำลี (Naantali) เมืองริมฝั่งทะเลท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังจาก สปา รีสอร์ท  

(ใช้เวลา 2 ชม. )  

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ที่พัก  NAANTALI SPA HOTEL & RESORT     CONFIRMED   

 

 

 



 
 
 

  

วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61   (5) นำนทำลี – เมืองตูรกุ -มหำวิหำรตุรกู- เฮลซิงกิ –โบสถ์หิน – เฮลซิงกิ   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองตูรกุ (Turku) อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของฟินแลนด์ ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 

ของประเทศฟินแลนด์น้าท่านเดินชมตัวเมืองเก่าบนสองฝั่งแม่น้้าโอราโจกิ น้าท่านชม มหำวิหำรตุรกู ซึ่งเป็นโบสถ์

เก่าแก่ ท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฟินแลนด์ มีอายุตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 13 สองข้างของโบสถ์ยังเป็นท่ีฝังศพของวีรบุรุษ

ชาวสวีเดนรวมท้ังพระนางแคทเธอรีนพระราชินีแห่งสวีเดนที่เก่าแก่สวยงาม    

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  

 จากนั้นน้าท่านชม โบสถ์เทมเป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO) หรือ โบสถ์หิน (ROCK CHURCH) สร้างขึ้นใน

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นโบสถ์ท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อ่ืนโดยการสร้างมีการขุดเจาะเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้ง

ลูก ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างล้้าลึก คุ่รักหนุ่มสาวจะนิยมมาจัดงานแต่งงานท่ีโบสถ์แห่งนี้ 

 หากมองจากมุมสูงทางอากาศลงมาจะเห็นโบสถ์หินแห่งนี้มีรูปร่างคล้ายจานบิน… พาท่านชม จัตุรัสรัฐสภำ (Senate 

Square) ซึ่งเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรท้องถ่ิน  

ที่พัก   RASISSON BLU ROYAL HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61  (6) เฮลเซิงกิ – ปอร์โว - ชมเมือง – เฮลซิงกิ - ตลำดนัดริมทะเล  - สนำมบิน – สุวรรณภูมิ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน้าท่านชม เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กท่ีเต็มไปด้วยความสุข ความงามล้้าค่าของบรรยากาศเมืองเก่า 

ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเท่ียวขึ้น

ชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีท่ีชาวฟินน์

ภาคภมิูใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นท่ีป่าและอนุรักษ์พื้นท่ีสี

เขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมืองปอร์โว สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.

1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เม่ือศตวรรษที่ 13 ขณะนัน้

พื้นท่ีบริเวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า 

The Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้าน

ไม้หลากสีสวยงามท่ีปลูกเรียงรายริมแม่น้้าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งท่ีน่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้าน

ตุ๊กตา ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนส้าคัญผู้แต่งเพลงชาติ

ฟินแลนด์ แวะ ชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่

พระท่ีนี่ศักดิ์สิทธ์ินัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางกลับสู่เฮลซงิกิ  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน   

  น้าท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเฮลซงิกิ ณ ตลำดนัดริม ทะเล  

  (Market Square) ท่ีมีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจ 

   กลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานา 

   ชนิดอาหาร ผลไม ้และดอกไม้แล้ว ยังเป็นท่ีตั้งสถานท่ีส้าคัญ  

   อาทท้ิาเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์...  

 ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

17.35 น.  ออกเดินทางจาก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY 141 

 

วันเสำร์ที่ 31 มี.ค. 61 (7) สุวรรณภูมิ  

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

อัตรำค่ำบริกำร  

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสรมิ ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

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.- 

 

อัตรำค่ำบรกิำรส ำหรับจ ำนวนผูเ้ดินทำง ขั นต่ ำ ผู้ใหญ่ 15 ทำ่น 

หำกมีจ ำนวนผู้เดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษัทของสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่บริกำรเพิ่มทำ่นละ 15,000.- 

 



 
 
 

  

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสรมิ ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพิม่) 

 

1768 

1678 

1588 

1498 

250 

1768 

1678 

1588 

1498 

250 

 

หมายเหตุ:รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลี่ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางต่้ากว่า  15 ท่าน 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีได้ระบุไวใ้นรายการ   

พร้อมภำษีสนำมบินทกุแห่ง  

2. ค่าท่ีพัก  ห้องละ 2   ทำ่น  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าวีซ่าเชงเก้น ส้าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย  

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเปา๋เดนิทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทำ่นละ  4,000,000.-บำท 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย และค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 

3. ค่าท้าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลงิท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ทา่นละ 30,000.- บาท   

       ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

 ช ำระโดยเงินสด 

 สำมำรถช ำระคำ่มัดจ ำผ่ำนทำงเว็บไซด์ได้ www. Leelawadee.holiday  
 ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรณุำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

ชื่อบญัช ี  บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บัญชีกระแสรายวัน   เลขที่  639-1-00265-5 
 

กำรยกเลิก  :  กรุณาแจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 21วันท้าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำคำ่บริกำร 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง10วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินทั งหมด 

 



 
 
 

  

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร 

 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท้างานหรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทาง

ท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาท่ีก้าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่าย

เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือ

คืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส้าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด 

ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนเพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้อตั๋วหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก้าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ้าเป็นหรือ

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

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค้านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 



 
 
 

  

15. สถานท่ีท่องเท่ียวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดย

มิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก้านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต้าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต้าแหน่งท่ีนั่งได้เองท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะ

ต้าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 

 

 

 

 

 


