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Code: IH14-FIN-AuroraIce-9AY-07-15Apr-159-A221128 

 

9 วนั ฟินแลนด ์ออโรรา่ ไอซเ์บรกเกอร ์ 

 

 

 

 

บนิตรง กรงุเทพฯ - เฮลซงิก ิ- อลู ู// อวิาโล - เฮลซงิก ิ- กรงุเทพฯ โดย ฟินนแ์อร ์ 

7-15 เมษายน 2566 

159,900 บาท (รวมวซีา่ และทปิไกด,์ คนขบัรถแลว้) 

เฮลซงิก ิ- เทีย่วชมเมอืง – เคม ิ–                    แซมโป – Snow Hotel – ขบัสโนวโ์มบลิ- โรวาเนยีม ิ- 

หมูบ่า้นซานตาคลอส - อวิาโล - ขีก่วางเรนเดยีร ์– ฮสักีซ้าฟารฟีารม์ - น ัง่รถสนุขัลากเลือ่น – เคริก์เคเนส  

 น ัง่เรอืตกปยูกัษ ์(King Crab)  พรอ้มชมิปยูกัษ ์ 
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พกั Seaside Glass Villa / Glass Igloo Kaksalutanen / Northernlight Glass igloo / Santa Glass 

igloo 

 

 7 เม.ย. 2566  กรงุเทพ – เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์ – อลู ู 

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวร ์เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ เคานเ์ตอร ์S สายการบนิฟินแอร ์ 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิสมัภาระน ้าหนัก 23 กก. ส าหรับโหลด (ทา่นละ 1 ใบ)  และ 

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก.  

08.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ ฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY 142 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 11.15 ชัว่โมง) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

16.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอลู ูโดยเทีย่วบนิ AY443 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิอลู ู

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Oulu Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

8 เม.ย. 2566  อลู ู– เคม ิ- Snow Experience 365  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเคม ิ(ระยะทาง 105 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เมอืงทอ่งเทีย่วทีต่ัง้อยู่

รมิอา่วน ้าลกึบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บรเิวณทางตอนเหนือของทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) มปีระชากร

อาศัยอยูเ่พยีง 22,000 คน แตเ่ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีม่คีวามส าคัญของแลปแลนด ์เนือ่งจากเป็นที่

ประจ าการของเรือตัดน ้าแข็งและมกีารจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของเหมอืงแร่

โครเมยีมแหง่เดยีวในทวปียโุรปอกีดว้ย  

 

       ถา่ยรปูกบั              (Kemi Church) โบสถใ์นศาสนาครสิตน์กิายลูเธอรันทีอ่อกแบบสรา้งอยา่ง

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิและตัง้อยู่กลางเมอืงเคม ิสถาปนกิชือ่ดังผูอ้อกแบบและควบคุมการ

สรา้งโบสถห์ลังนี้เป็นชาวฟินแลนด์ชือ่ว่า โจเซฟ สเตนแบค (Josef Stenback) สรา้งเสร็จและเปิดใหช้าว

ครสิตเ์ขา้ท าพธิไีดต้ัง้แตปี่ 1902 ภายในสามารถจไุดป้ระมาณ 1,000 คน ในปี 2003 มกีารบรูณะครัง้ใหญจ่น

ท าใหโ้บสถย์ิง่สวยงามและดใูหมส่ดใส เป็นโบสถป์ระจ าเมอืง โบสถแ์หง่เคมนิีเ้ป็นศาสนาสถานทีไ่ดรั้บความ

เคารพนับถอืจากชาวเมอืงเป็นอยา่งมาก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่Snow Experience 365 ซึง่เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปี ภายในจะมกี าแพงทีม่หีมิะปกคลุม 

ทางเดนิทีท่ าจากน ้าแข็งเหมอืนฉากในเทพนยิาย เพลดิเพลนิไปกับศลิปะแกะสลักน ้าแข็งทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ

และทดลองกบักจิกรรม Ice Slide หรอืจะเลอืกถา่ยรปูกบัประตมิากรรมน ้าแข็ง  

 

น าท่านเที่ยวชม Snow Hotel โลกมหัศจรรย์ของน ้าแข็งและหมิะเหนืออาร์กตกิเซอร์เคลิ เป็นโลกที่มี

เอกลักษณ์ และมมีนตข์ลังทีส่รา้งจากน ้าแข็ง และหมิะ ในแต่ละปีจะมกีารใชห้มิะประมาณ 20 ลา้นกโิลกรัม

และน ้าแข็งใสจากธรรมชาต ิ350,000 กโิลกรัมเพือ่สรา้ง Snow Village ของ Lapland Hotels ทีง่ดงามซึง่

จะเปลีย่นรูปร่างขนาดและการออกแบบเพือ่สรา้งความประหลาดใจใหก้ับผูม้าเยอืนทุกปี Snow Village 

ประกอบดว้ยประตมิากรรมน ้าแข็ง รา้นอาหารน ้าแข็ง และบารน์ ้าแข็ง สนุกสนาน และเพลดิเพลนิกับการ

ถา่ยภาพ งานประตมิากรรมจากธรรมชาต ิทีม่นุษยปั์น้แตง่ไดอ้ยา่งงดงาม  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ทา่นสามารถเห็นแสงเหนอืไดใ้นบรเิวณโรงแรม (Aurora Hunting 

at Hotel) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Seaside Glass Villa Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มทางบรษิทัจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 
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9 เม.ย. 2566  เรอืตดัน า้แข็ง Sampo Ice Breaker -  ขีส่โนวโ์มบลิ, ตกปลาหลมุน า้แข็ง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสู่ทุ่งน ้าแข็งขนาดใหญ่และสนุกเพลนิเพลนิกับการขับสโนวโ์มบลิ (Snowmobile) บนทุ่ง

น ้าแข็งแหง่อา่ว Bothnian Bay  ตะลยุไปในทุง่น ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด 2 ชัว่โมง ใหท้า่นไดข้บัสโนว์

โมบลิไปในดนิแดนแลปแลนด ์และ สมัผัสประสบการณ์การตกปลาจากหลมุน ้าแข็ง Ice Fishing  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าทา่นลอ่งเรอืตัดน ้าแข็งแซมโป ไอซเ์บรกเกอร ์(Sampo Ice Breaker) ลอ่งบนน ้าทะเลซึง่เย็นยะเยอืกจน

กลายเป็นน ้าแข็ง สมัผัสประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชวีติทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจกับการลอยตัวในทะเลน ้าแข็งในทะเล

บอลตกิ ดว้ยชดุความรอ้นพเิศษ (Warm Impermeable Survival Suits) ซึง่ปกป้องร่างกายท่านจากความ

เย็นอนัหนาวยะเยอืกทีร่ะดับต ่ากวา่ลบยีส่บิองศาเซลเซยีส พรอ้มรับประกาศนยีบตัรการมาเยอืนทะเลน ้าแข็ง

กบัทางเรอื  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Kemi Hotel****  หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มทางบรษิทัจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

10 เม.ย. 2566 โรวาเนยีม ิ– หมูบ่า้นซานตาครอส  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโรวาเนยีม ิใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทัศนยีภาพทุง่หมิะแหง่แลปแลนด ์และหากโชคดี

ทา่นอาจไดพ้บเห็นฝงูกวางเรนเดยีรท์ีอ่อกหากนิในเวลากลางวัน ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นภมูปิระเทศอนั

แปลกตา หมิะ สลับกบัทวิสน และผนืน ้าทีจ่ับตัวเป็นน ้าแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก 

ซึง่สามารถเห็นไดเ้พยีง ชว่งฤดหูนาวแหง่แลปแลนดน์ีเ้ทา่นัน้  

 

 น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑศ์ูนยว์ทิยาศาสตร์อาร์กตกิุม (Arktikum) แหล่งรวมความรู ้ความเป็นมาและ

วัฒนธรรมการตัง้ถิน่ฐานของชาวฟินแลนดร์วมถงึประเทศใกลเ้คยีงในแถบอาร์กตกิ พพิธิภัณฑแ์ห่งแลป

แลนดท์ีย่ ิง่ใหญ่และไดรั้บความนยิมมาก ท าใหท้่านไดรู้จ้ักฟินแลนดม์ากขึน้ ไดรู้จ้ักตน้ก าเนดิของเผ่าพันธุ์

และด ารงชวีติอยู่ในพื้นที่ที่มคีวามหนาวเย็นแสนสาหัสไดอ้ย่างไรและประวัตขิองแลปแลนด์ ชืน่ชมกับ

ชิน้งานศลิปะจ าพวกงานหัตถกรรมและเครื่องประดับเพื่อสื่อใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาตทิีอ่ยูร่ว่มกนั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) หนึง่ในความฝันของทัง้เด็กทกุชนชาต ิ

ใครๆกอ็ยากเจอและอยากไดข้องขวญัจากซานตาคลอสกนั ดนิแดนในฝันของนักทอ่งเทีย่วทัว่โลก  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั เสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ (Arctic Circle) เสน้แบง่เขตแดนตามเสน้รุง้และเสน้แวงเพือ่

ก าหนดขอบเขตของบรเิวณซกีโลกเหนอื โดยเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิจะอยูท่ี ่ 66 องศา 33 ลปิดา 44 ฟิลปิ

ดาเหนอื เป็นตวับง่บอกจดุเหนอืสดุทีใ่นเวลา 1 ปี คนทีอ่ยูแ่ถบนี ้มโีอกาสไมพ่บกบัพระอาทติยข์ึน้เลยอยา่ง

นอ้ย 24 ชัว่โมง หรอืพระอาทติยไ์มต่กเลยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง  

 

จากนัน้น าทา่นแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรอื ทีท่ าการของซานตาคลอส ภายใน

ตกแตง่ดว้ยสสีนัสดใสมากมาย พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดพ้บกบัลงุซานตาคลอส ในชดุครสิตม์าสสแีดงทีค่อย

ตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นดว้ยสหีนา้ทีย่ ิม้แยม้  
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น าทา่นแวะชมทีท่ าการไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post office) ทา่นสามารถเลอืกซือ้

ไปรษณียบตัรหลากหลายสสีนัเพือ่เขยีนอวยพรครอบครัวและมติรสหาย พรอ้มทัง้ฝากซานตาคลอสสง่กลับ

มายงัประเทศไทยได ้ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปูในบรเิวณหมูบ่า้นซานตาคลอสทีป่ระดับประดาดว้ยธมี  

ครสิตม์าสอนัสวยงามตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ ทีม่จี าหน่ายใหนั้กทอ่งเทีย่วได ้

เลอืกสรร  

 

 

 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ในการล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) ระหว่างการเดนิทางสูเ่มอืงเลว ิ(Levi) 

เพือ่เขา้พัก Glass Igloo Hotel ระหว่างการเดนิทางเหนือเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ ท่านจะมโีอกาสไดพ้บเห็น

แสงเหนอื ไดม้ากกวา่พืน้ที ่ทีอ่ยูต่ ่ากวา่เสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ทา่นสามารถเห็นแสงเหนอืไดใ้นบรเิวณโรงแรม  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Premium Igloo at Santa's Hotel Aurora & Igloos**** หรอืเทยีบเทา่ 
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11 เม.ย. 2566   ฟารม์ฮสักี ้– น ัง่สนุขัลากเลือ่น  - ฟารม์กวางเรนเดยีร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นมุง่สู ่ฮัสกีซ้าฟารฟีารม์ (Husky Safari) ฮัสกีเ้ป็นสนัุขทีม่มีายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้น

การลากเลือ่นบรรทุกสิง่ของหรอืเป็นพาหนะในพืน้ทีท่ีป่กคลุมไปดว้ยน ้าแข็งและหมิะ น าท่านสัมผัสความ

น่ารักและแสนรูข้องสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซ ึง่เป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลัง เป็น

คณุสมบตัทิีส่บืทอดจากบรรพบรุษุทีม่าจากสิง่แวดลอ้มทีห่นาวเย็นอยา่งรนุแรงของไซบเีรยี ใหท้า่นไดส้มัผัส

ประสบการณ์การน่ังรถลากเลือ่นโดยสนัุขไซบเีรยีนฮสักี ้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์กวางเรนเดยีร ์(Reindeer Farm) หรอื ฟารม์กวางคารบี ูพรอ้มสมัผัสประสบการณ์ 

น่ังรถลากเลือ่นกวางเรนเดยีร ์(การน่ังรถลากเลือ่นขึน้กบัสภาพอากาศในวันนัน้ๆ บรษัิทมเีตรยีมชดุ Thermal 

Suite ส าหรับลกูคา้ทกุทา่นระหวา่งการท ากจิกรรม) ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัความน่ารักของกวางเรนเดยีรซ์ ึง่เป็น

สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทีม่ขีนาดใหญ ่ โดยตวัผูม้ขีนาดใหญข่นาดโตเต็มทีม่นี ้าหนักกวา่ 300 กโิลกรัม และสงู

ประมาณ 214 เซนตเิมตร ขนตามล าตัวยามปกตจิะมสีนี ้าตาล แตเ่มือ่เขา้สูฤ่ดหูนาวขนจะเปลีย่นไปเป็นสี

ออ่นขึน้ หรอืสขีาว ชาวแลปแลนดน์ยิมเลีย้งไวเ้พือ่ใชง้านส าหรับลากเลือ่น ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบักวางเรน

เดยีรไ์ดแ้บบเต็มอิม่  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลสิเซกา(Saariselka)    อ   อ           อ       อ     อ อ           

     อ     อ                           อ    (ระยะทาง 260 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

และเป็นพืน้ทีท่างตอนเหนอืของแลปแลนดท์ีม่โีอกาสเห็นแสงเหนอืไดม้ากทีส่ดุ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ทา่นสามารถเห็นแสงเหนอืไดใ้นบรเิวณโรงแรม (Aurora Hunting 

at Hotel) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Kultahippu Hotel ****  หรอืเทยีบเทา่ 

 

12 เม.ย. 2566  เคริก์เคเนส - ตกปยูกัษ ์(King Crab Safari)    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเคริก์เคเนส (Kirkenes) ระยะทาง 268 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 – 4 

ชัว่โมง เมอืงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยูใ่นเขตแลปแลนด ์เมอืงนี้ตัง้อยู่บนแหลม 

Bokfjorden ซึง่นับไดว้่ามดีนิแดนทีม่ทีัศนียภาพฟยอรด์และแลนดส์เคปทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่และเป็นอกี

เมอืงทีม่กีจิกรรมน่าสนใจคอืการจับปยูกัษ์ (King Crab Safari) ไมว่า่จะเป็นการลอ่งทะเลออกจับปยูกัษ์ หรอื 

การน่ังสโนวโ์มบลิออกจับปยูกัษ์หากกรณีน ้าทะเลเป็นน ้าแข็ง ซึง่กจิกรรมการตกปยูกัษ์นีเ้ป็นอกีหนึง่กจิกรรม

โดดเดน่ของเมอืงนี ้

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านสัมผัสประสบการณ์จับปูยักษ์ (King Crab Safari) โดยน่ังเรอื หรอื รถสโนวโ์มบลิ (ขึน้กับสภาพ

อากาศ หากน ้าแข็งมกีารจับตัวมากในชว่งหนา้หนาว ทางเรอืจะจัดเป็นน่ังสโนวโ์มบลิแทน) ตืน่ตาตืน่ใจกับ

การจับปูยักษ์ตัวเป็นๆใหท้่านไดล้องจับและถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ กับกจิกรรมจับปูยักษ์ในเขตแลปแลนด ์

นับเป็นอกีกจิกรรมทีน่่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ของชาวนอรด์ชิในเขตแลปแลนด ์ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า พรอ้มเมนู ปยูกัษ์ 

หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ทา่นสามารถเห็นแสงเหนอืไดใ้นบรเิวณโรงแรม (Aurora Hunting 

at Hotel) 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Thon Hotel Kirkenes ****  

 

13 เม.ย. 2566   เคริก์เคเนส – อวิาโล - เฮลซงิก ิ

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงอวิาโล (Ivalo) เมอืงทอ่งเทีย่วตัง้อยูท่างตอนเหนอืของฟินแลนด ์มชีือ่เสยีงมาก

ทางดา้นทีพ่กัและสกรีสีอรท์ (ระยะทาง 260 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) และเป็นพืน้ทีท่าง

ตอนเหนอืของเขตแลปแลนดท์ีม่โีอกาสเห็นแสงเหนอืไดม้ากทีส่ดุ 

10.00 น. น าทา่นเชค็อนิ ณ สนามบนิอวิาโล 

12.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิก ิ

14.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเฮลซงิก ิ(Helsinki Cathedral) ซึง่ในอดตีเรยีกวา่โบสถน์โิคลัส เป็นมหาวหิารสขีาว

บรสิุทธิส์วยงาม ตัง้เด่นตระหง่านอยู่จนเรยีกว่าเป็นจุดแลนดม์ารก์ของเฮลซงิกกิ็ว่าไดซ้ ึง่จะมนัีกท่องเทีย่ว

นิยมมาถ่ายรูปกันอย่างเป็นจ านวนมาก โบสถ์ศาสนาครสิต์นิกายลูเธอร์รัน (Lutheran) สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมรปูแบบนโีอคลาสสกิ (Neo Classic) โดยสรา้งเสร็จราวชว่งกลางศตวรรษที ่19 สถาปัตยกรรม

ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของเมอืงเฮลซงิก ิและเป็นโบสถท์ีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศฟินแลนด ์ 

 

 จากนัน้น าทา่นชมโบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ" (Temppeliaukio Church) หรอืทีรู่จ้ักกนัในนาม "โบสถห์นิ" (Rock 

Church) หรอือกีชือ่หนึง่คอื "โบสถแ์ห่งความรัก" ถูกสรา้งขึน้เมือ่วันที ่14 กมุภาพันธ ์2511 แลว้เสร็จวันที ่

14 กุมภาพันธข์องปีถัดไป และมีความเชือ่ว่าหากใครก็ตามมาจุดเทยีนอธษิฐานเรือ่งเกีย่วกับความรักใน

โบสถ์นี้ก็จะสมหวังในสิง่ที่อธษิฐานทุกประการ จงึท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากเดนิทางมาจัดพธิีแต่งงานที่นี ่

เพราะวา่กนัวา่คูรั่กทีม่าจัดพธิแีตง่งานทีโ่บสถแ์หง่นีจ้ะครองรักกนัยนืยาว  

 

 น าทา่นสูห่า้งสรรพสนิคา้ฟอร่ัม (Forum Shopping Center) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของ

เมอืงเฮลซงิก ิซึง่มรีา้นคา้กวา่ 120 รา้น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Grand Marina Hotel ****  
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14 เม.ย. 2566   เฮลซงิก ิ- กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นชมเมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงของฟินแลนด ์สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1550 โดยกษัตรยิก์สุตาฟ 

วาชา แห่งสวเีดน เมือ่อดตีเฮลซงิกไิมใ่ชเ่มอืงหลวงของฟินแลนด ์(เมอืงหลวงเกา่คอืตรูก ูเมือ่ครัง้ตกเป็น

เมอืงขึน้ของสวเีดน ปี ค.ศ. 1809  –  ค.ศ. 1812) เฮลซงิกมิาเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดต์ัง้แต่ปี ค.ศ. 

1812 ในสมัยที่ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัสเซยี ท าใหเ้ฮลซงิกเิป็นเมอืงที่มวีัฒนธรรมผสมผสาน

ระหว่างตะวันออกและตะวันตก และเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

ท าเลทีต่ัง้ยังอยูท่่ามกลางหมูเ่กาะมากมายในทะเลบอลตกิ จน เฮลซงิกไิดรั้บฉายาว่าเป็น "ธดิาแห่งทะเล

บอลตกิ" และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซงิกยิังไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งวัฒนธรรมของยโุรปดว้ย

ค าขวัญทีว่า่ "Helsinki The high tech city where culture meets nature"   

 

 น าท่านถ่ายรูปกับน ้าพุธดิาแห่งทะเลบอลตกิ (Havis Amanda) ถอืว่าน ้าพุแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง

เฮลซงิก ิและเป็นทีม่าของฉายาธดิาแหง่ทะเลบอลตกิ น ้าพแุหง่นี้กอ่ตัง้มาตัง้แตปี่ค.ศ. 1908 และไดรั้บการ

ออกแบบโดย นายวลิเลยว์าเกน โดยไดท้ าการปั้นประตมิากรรมรูปหญงิงามเปลอืยทีส่มสว่นเเละสวยงาม

เป็นอยา่งมาก ใหน้างเป็นตัวแทนของเฮลซงิก ิส่วนบอลตกิก็คอืคาบสมุทรทีเ่มอืงนี้ตัง้อยู่น่ันเอง น ้าพุธดิา

แหง่ทะเลบอลตดิ ยังมเีรือ่งเล่าเเละต านานความเชือ่ทีน่่าสนใจ โดยว่ากันว่าหากใครสามารถโยนหมวกให ้

ขึน้ไปสวมบนประตมิากรรมของสาวงามได ้เขาคนนัน้จะมคีวามกา้วหนา้ในเรือ่งหนา้ทีก่ารงานเป็นอยา่งยิง่  

 

 

  

 น าท่านเทีย่วชม เซเนท สแควร ์(Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมอืงทีใ่ชจั้ดกจิกรรมใหญ่ๆ และเป็น

ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซงิกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจา้อเล็กซานเดอร์ ที ่

2 ประดษิฐานอยูอ่ยา่งโดดเดน่เป็นสงา่  
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 จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรยีซ์เิบลอิสุ (Sibelius Monument) อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ตัง้อยูใ่น Sibelius Park ถูก

สรา้งขึน้เพือ่สดดุใีหแ้กนั่กประพันธเ์พลงคลาสสกิชือ่ดังของโลกชาวฟินแลนดน์ามวา่ Jean Sibelius (1865-

1957) ผูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี เพลงปลกุใจชาวฟินนใ์หล้กุขึน้มาเรยีกรอ้งเอกราชจากรัสเซยี เป็นอนุสาวรยี์

ที ่น าเอาเเท่งเหล็กจ านวนกว่า 600 เเท่งมาเชือ่มเขา้ดว้ยกันจนมลีักษณะเป็นออรเ์เกนซึง่ทีม่คีวามสูง

หลากหลายระดับ โดยแท่งที่สูงที่สุดนัน้มคีวามสูงมากกว่า 8 เมตรเลยทีเดยีว และนอกจากกลุ่มแท่ง

ออรแ์กนแลว้ บรเิวณฐานดา้นลา่งยงัมปีระตมิากรรมเป็นรปูใบหนา้ของ Jean Sibelius ตัง้อยูด่ว้ย  

 

 จากนัน้น าท่านถา่ยรูปกับ มหาวหิารอสุเปนสกี ้(Uspenski Church) เป็นมหาวหิารของศาสนาครสิตน์กิาย

ออรธ์อดอกซ ์รัสเซยีทีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรปตะวันตก สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ออกแบบ

กอ่สรา้งโดย Aleksei Gornostajev ส าหรับมหาวหิารแห่งนี้ถอืว่าเป็นเครือ่งแสดงถงึความสัมพันธข์อง

ฟินแลนดก์ับรัสเซยี ทีเ่คยปกครองฟินแลนดอ์ยูถ่งึ 108 ปี วหิารแห่งนี้มตีน้แบบมาจากโบสถศ์ตวรรษที ่16 

ในมอสโกของรัสเซยี มหาวหิารอสุเปนสกี ้มเีอกลักษณ์อันโดดเด่นอยู่ทีห่ลังคาโดมสเีขยีวออ่นซึง่มยีอด

โดมสทีอง สามารถมองเห็นจากระยะไกล  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิก ิ

17.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิ AY 141 

 

15 เม.ย. 2566  กรงุเทพฯ 

 

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

9 วนั 7 คนื ฟินแลนด ์ออโรรา่ ไอซเ์บรกเกอร ์ 

 

อตัราคา่บรกิาร   07 – 15 เมษายน 2566  

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายนุอ้ยกวา่ 11 ปี

บรบิรูณ์ พัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอืพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

149,900  

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 21,000  

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 139,900  

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(AY) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่งconfirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนืทัง้ใบ (BKK-OUL//IVL-BKK) 32,000  
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หากทา่นมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักคา่วซีา่คนืให ้ 3,500  

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่1 กนัยายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ (ตอ้งมใีบเสร็จโรงพยาบาลเทา่นัน้) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้  

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

หมายเหต ุ: โรงแรม Glass Igloo จะมกีารเก็บเงนิเต็มจ านวน 60-90 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง ดงัน ัน้หากมกีาร

ช าระเงนิหรอืการนัตกีบัทางโรงแรมแลว้ และทา่นยกเลกิเดนิทางในภายหลงั คา่ใชจ้า่ยของโรงแรมทีเ่กดิข ึน้

จ าเป็นตอ้งหกัจากมดัจ า โดยทางบรษิทัฯ จะแสดงหลกัฐานการช าระเงนิหรอื การถกูหกั Penalty จากทาง

โรงแรม เพือ่แสดงคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ แตห่ากทา่นหาคนเดนิทางแทนได ้จะไมม่คีา่ใชจ้า่ยสว่นนี ้
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กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

เชน่ มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ หรอืสถานการณ์

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิท  ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคล

ธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
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ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 

20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้



Page 17 of 17 

 

 

 

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


