
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของการท่องเที่ยวดินแดนที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติสัมผัสประสบการณ์แสน

พิเศษ ที่ท่านจะพบได้เพียงแค่ในดินแดนแห่งน้ีตามล่า “แสงออโรร่า” สนุกกับการ “ขี่สโนว์โมบิลและนั่งสุนัขลากเล่ือน”

Exclusive กับการพักใน GLASS IGLOO” นอนชมความงามแสงออโรร่าทลายทุ่งน้้าแข็งไปกับเรือตัดน้้าแข็ง SAMPO 

ICEBREAKER ที่โด่งดังไปทั่วโลกบริการอาหารหลากเมนู เพื่อให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรมการกินหลากการเดินทางที่จะท้าให้

การท่องเที่ยวของท่านครบทุกบรรยากาศ  ให้ตื่นตากับดินแดนแห่งน้ี … 

 

ก าหนดการเดินทาง  8 -14 ก.พ. 2561 

วันแรก ของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ  - เฮลซิงกิ – อิวาโล  

 

07.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ 

สายการบิน    ฟินแอร์ แถว G เจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 

09.05 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์  เที่ยวบินที่  AY090 

15.15 น.  เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์...  

17.05 น.  ออกเดินทางต่อสู่เมือง อิวาโล  โดยสายการบิน ฟินแอร์  เที่ยวบินที่  AY471  

18.40 น. เดินทางถึงเมือง อิวาโล เมืองส้าคัญเมืองหนึ่งของเขตลัปป์แลนด์  

ที่พัก  KAKSLAUTANEN ARCTIC RESORT   (SMALL GLASS IGLOO TYPE) 

ค่้าคืนนี้เปิดประสบการณ์แห่งการท่องเที่ยวกับที่พักที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวลัปป์แลนด์ ที่พักสไตล์ อิกลู หรือ บ้านของ

ชาวเอสกีโม ยามค่้าคืนที่แสงออโรร่า พาดผ่านเหนือท้องฟาา และท่านได้นอนชมความสวยงามแห่งธรรมชาตินี้ภายใน

ห้องนอนของท่าน ผ่านหลังคากระจกใส จะสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่านในค่้าคืนแรกของการมาเยือนดินแดนแสน

มหัศจรรย์แห่งนี้ 
  

 

 

 

 



 

จากนั้นค่้าคืนนี้ ให้ท่านได้สนุกกับพาหนะที่ส้าคัญของคุณลุงซานต้าใช้เทียมเลื่อนหิมะ ให้ท่านทดลอง นั่งเลื่อนหิมะ (REINDEER SLEIGH)    

ที่จะท้าให้ท่านได้รู้สึกต่ืนเต้นกับการลากเลื่อนของกวางเรนเดียร์ ไปตามล่าแสงเหนือท่ีงดงาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง ของการเดินทาง   (2) คักซเลาทาเน่น – โรวาเนียมิ – ข่ีสโนว์โมบิล – ฟาร์มไซบีเรียน ฮัสกี้ – หมูบ่้านซานต้า คลอส   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านสัมผัสประสบการณ์ในการ ขับข่ีสโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือ

น้้าแข็ง โดยท่านจะได้รับค้าแนะน้าในการขับข่ีที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และช้านาญ

เส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยมีการจัดเตรียมชุดกันหนาว, เปลี่ยนรองเท้าที่ให้ความอบอุ่น, 

ถุงมือ, หมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัย (รถ 1 คัน นั่งได้เพียง 2 ท่าน)  น้าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ให้ท่าน

ทดสอบประสบการณ์ด้วยการ ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน HUSKY SAFARI ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปี

มาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้้าแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมา

เป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ท้ังนี้เนื่องจากสุนัขพันธุ์

นี้มีน้้าหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นและความ อดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความ

อดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงท้าให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภูมิที่ต้่ากว่า

ศูนย์องศา นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละ

ครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมือง โรวาเนียมิ (Rovaniemi) (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของดินแดนลับป์แลนด์ 

มีแม่น้้า 2 สายไหลตัดพาดผ่านเมืองนี้ คือ แม่น้้า KEMIJOKO และแม่น้้า OUNASJOKI โรวาเนียมิ ไม่ใช่เพียงรู้จักว่าเป็น

เมืองหลวงของลัปป์แลนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นบ้านของคุณตาใจดี ที่เด็กทุกคนท่ัวโลกต่างเฝาารอการมาของคุณตา 

ซานตา คลอส” 

 



 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  SANTAS HOTEL SANTA CLAUS หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง   (3) โรวาเนียมี – เคมิ -ปราสาทหมิะ - ล่องเรือ SAMPO ICEBREAKER – เคมิ  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ น้าท่านเข้าชม ปราสาทหิมะ Snow Castle อันเป็นผลงานประติมากรรมระดับโลก 

โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ในทุก ๆ ปีของฤดูหนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้ช้านาญการจะเริ่มการ

แกะสลัก และน้าเอาน้้าแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจ้าลองแบบให้เป็นเมืองน้้าแข็งที่งดงามท่ีสุด

แห่งหนึ่งของโลกโดยฝีมือมนุษย์  จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ าแข็ง หรือไอซ์เบรค

เกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจ้าการแล้วน้ามาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ ์ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือ

ทลายน้้าแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ บนเรือ  

บ่าย  เรือน้าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้้าแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่าย

น้ าในทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายน้้าในบ่อน้้ากลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้้าแข็งหนาอุณหภูมิที่ติดลบ

กว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้้าพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝ่ังน้าคณะเดินทางกลับสู่          

โรวาเนียมี่  

 

 

 

 

 



 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ที่พัก  CUMULUS CITY KEMI HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สี่ของการเดินทาง   (4) เคมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส  – เฮลซิงกิ - ตูรกุ – มหาวหิารตูรกุ – นานทาล ี  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ท้าการไปรษณีย์ ส้าหรับท่านที่ต้องการ

ส่งของขวัญ ไปยังคนท่ีท่านรัก, ร้านขายของท่ีระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดี เป็นที่ระลึกในการมาเยือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CHRISTMAS HOUSE 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

... น. ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่ ... 

... น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ  

จากนั้นน้าท่านออกเดินทางสู่เมือง นานทาลี (Naantali) เมืองริมฝ่ังทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังจาก สปา รีสอร์ท  

(ใช้เวลา 2 ชม. )  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก   NAANTALI SPA HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ห้าของการเดินทาง  (5) นานทาลี – เมืองตูรก ุ-มหาวหิารตรุก-ู เฮลซิงกิ –โบสถ์หิน – เฮลซิงกิ   

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองตูรกุ (Turku) อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของฟินแลนด์ ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของ

ประเทศฟินแลนด์น้าท่านเดินชมตัวเมืองเก่าบนสองฝ่ังแม่น้้าโอราโจกิ น้าท่านชม มหาวิหารตุรกู ซ่ึงเป็นโบสถ์เก่าแก่ ที่มี

ชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฟินแลนด์ มีอายุต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 13 สองข้างของโบสถ์ยังเป็นที่ฝังศพของวีรบุรุษชาวสวีเดนรวมท้ัง

พระนางแคทเธอรีนพระราชินีแห่งสวีเดนที่เก่าแก่สวยงาม    

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นน้าท่ านชม  โบสถ์เทมเป ลิ โอ คิ โอ (TEMPPELIAUKIO) หรือ  โบสถ์หิน  (ROCK CHURCH) สร้างข้ึนใน

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยการสร้างมีการขุดเจาะเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตท้ังลูก 

ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างล้้าลึก คุ่รักหนุ่มสาวจะนิยมมาจัดงานแต่งงานที่โบสถ์แห่งนี้ 

 หากมองจากมุมสูงทางอากาศลงมาจะเห็นโบสถ์หินแห่งนี้มีรูปร่างคล้ายจานบิน… พาท่านชม จัตุรัสรัฐสภา (Senate 

Square) ซ่ึงเป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก   RASISSON BLU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

 



 

วันที่หกของการเดินทาง  (6) เฮลเซิงกิ – ปอร์โว - ชมเมือง – เฮลซิงกิ - ตลาดนัดริมทะเล  - สนามบิน – สุวรรณภูมิ  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน้าท่านชม เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้้าค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับ

การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวข้ึนชื่อของ

ฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็น

อย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับ

ต้นๆ ของโลก เมืองปอร์โว สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้เป็น

ศูนย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยัง

อยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า The Old Town ซ่ึงยังมี

กลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูก

เรียงรายริมแม่น้้าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยม

ชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนส้าคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง 

(Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่ างนั้น 

โดยเฉพาะเรื่องความรัก ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางกลับสู่เฮลซิงกิ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน   

  น้าท่านสัมผัสวิถชีวีิตของชาวเมืองเฮลซิงกิ ณ ตลาดนดัริมทะเล  

  (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลาง 

  เมืองที่ขายของท่ีระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด  

  อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ต้ังสถานทีส่้าคญั อาทิ  

  ท้าเนียบประธานาธบิดี ศาลากลางและโบสถ์...  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย   

 ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

21.55 น.  ออกเดินทางจาก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 143 

 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง  (7) สุวรรณภูมิ  

 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตร

หลัก 

สมาชิกบัตร

เสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียง

เสริม ) 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มี

เตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิม่ 

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.- 

 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

 

1768 

1678 

1588 

1498 

250 

1768 

1678 

1588 

1498 

250 

 

หมายเหตุ : รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลี่ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราคา่บรกิาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางต้่ากวา่  15 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไวใ้นรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2   ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรอืระดบัเดียวกัน 

3. ค่าวีซ่าเชงเก้น ส้าหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางไทย  

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเปา๋เดินทาง และคา่ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  4,000,000.-บาท 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าท้าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชือ้เพลิงท่ีทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

 

 



 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส้าหรับการจอง กรุณาชา้ระมัดจ้า ทา่นละ 30,000.- บาท 

 - ช้าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

 - ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจา่ยในนาม บริษัท ลลีาวดี ฮอลิเดย์ จ้ากัด 

 - ช้าระโดยเงินสด 

 - ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนา้ฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

 

  ช่ือบัญชี   บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

   บัญชีกระแสรายวัน   เลขที่  639-1-00265-5 

 

           “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาช้าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

การยกเลิก  :  กรุณาแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 21วันท้าการ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีความจ้าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง10วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ

ทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท้างานหรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้น

ทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต้่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้า

ท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 



 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส้าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ 

ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนเพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋ว

หรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก้าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 

วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ 

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล,ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค้านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน

ค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ใน

กรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต้าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่

นั่งได้เองท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต้าแหน่งที่นั่งแบบหมู่

คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


