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เฮลซงิก ิอวิาลา อนิาร ีหมูบ่า้นอกิลฟูารม์สนขัฮสักี ้ 

โรวาเนยีม ิลา่แสงเหนอืโรวาเนยีม ิหมูบ่า้นซานตาครอสเคม ิ 

เรอืตดัน า้แข็ง กวางเรนเดยีรป์อรโ์ว พกัโรงแรมกระจกอกีล ู

ก าหนดการเดนิทาง :  ราคาทัวรร์วมทกุอยา่ง ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัและคา่ใชจ้า่ยโควทิทัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศตามรายการทัวร ์    
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วนัทีห่นึง่  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- โดฮา - เฮลชงิก ิ

 

17.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

21.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฮลชงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) โดย

เทีย่วบนิทีQ่R833/QR173 *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงโดฮา *.*.*.  

 

วนัทีส่อง  เฮลชงิก ิ- ชมเมอืง  

 

07.10 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงเฮลชงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์เมอืงหลวงของ

ประเทศฟินแลนดเ์จา้ของนาม “ธดิาแหง่ทะเลบอลตกิ” นครลกูครึง่ทีม่ปีระชากรกวา่สีแ่สนคนทีน่ีม่ทีัง้ชาว

ฟินนแ์ละสวดีชิ เนือ่งจากฟินแลนดเ์คยอยูใ่นอารักขาของสวเีดนในอดตี ตอ่มาในสมยัพระเจา้ชารข์อง

รัสเซยี ไดท้รงขยายอ านาจเขา้มาในฟินแลนด ์และไดย้า้ยเมอืงหลวงมาตัง้อยูท่ีเ่ฮลซงิกนัิบแตนั่น้มา.....

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้.... 

 

น าทา่นชมเมอืงเฮลซงิก ิเซเนทสแควร ์(SENATE SQUARE) จัตรัุสกลางเมอืงทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของ

เฮลซงิก ิ 

- ลานกวา้งศนูยก์ลางทกุกจิกรรมของเมอืงและเป็นพืน้ทีป่ระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานของเฮลซงิกแิละถอื

เป็นสญัลกัษณ์ส าคัญของเมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะตอ้งเดนิทางเขา้มาชมและถา่ยภาพเป็นที่

ระลกึเสมอ ซึง่สว่นใหญจ่ดุนีม้กัเป็นจดุแรกในการเริม่ตน้เทีย่วชมเฮลซงิก ิ 

- ใจกลางเซเนทสแควรส์งา่งามโดดเดน่ดว้ย อนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 หนึง่ในกษัตรยิแ์หง่

ราชวงศโ์รมานอฟผูท้รงไดรั้บการถวายฉายาวา่ “ซารผ์ูใ้หอ้สิรภาพ” จากการประกาศเลกิทาสใหเ้อก

ราชแกช่นชาวรัสเซยี แตก่ลบัถกูลอบปลงพระชนมใ์นปี 1881 จงึมกีารสรา้งอนุสาวรยีแ์หง่นีข้ ึน้ในปี 

1894 เพือ่แทนการร าลกึถงึความยิง่ใหญข่องพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ทีท่รงสรา้งความ

เปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้กบัรัสเซยีซึง่มสีว่นเชือ่มโยงถงึการพัฒนาฟินแลนดด์ว้ย  

 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเฮลซงิก ิ(HELSINKI 

CATHEDRAL)  

- อาคารหลังสขีาวทีเ่ห็นไดช้ดัเจนเมือ่ยนือยูบ่นเซเนทสแควร ์แต่

เดมิเรยีกมหาวหิารแหง่นีว้า่ “โบสถน์โิคลัส” ถอืเป็นแลนดม์ารก์

ส าคญัอกีแหง่ของเมอืง ตวัอาคารหลังใหญส่ขีาวบรสิทุธิ ์ตดักบัสี

เขยีวมรกตของหลังคาโดมเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามอกีแหง่ของ

เฮลซงิกทิีไ่มค่วรพลาดชมเด็ดขาด มหาวหิารเฮลซงิกเิป็นศาสน

สถานแหง่ครสิตจกัรนกิายลเูธอรันทีอ่อกแบบสรา้งดว้ยสไตลน์โีอ
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คลาสสกิ และสรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1852ภายหลังมกีารบรูณะและสรา้งตอ่เตมิทัง้สว่นของโดมและ

ใตอ้าคารมหาวหิาร ปัจจบุนักลายเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมาก  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย ...น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารอสุเปนสกี ้(USPENSKI CHURCH)  

- โบสถค์รสิตน์กิายออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปตะวนัตกซึง่สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1868 และสรา้งเสร็จ

ในอกี 6 ปีหลังจากนัน้ถอืเป็นศาสนสถานทีส่รา้งขึน้เพือ่แทนความสมัพันธท์ีม่ตีอ่รัสเซยีซึง่เคยเขา้มา

ปกครองฟินแลนดน์านเกนิกวา่ 100 ปี ทัง้ภายนอกและภายในมหาวหิารแหง่นีจ้งึสวยงามดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีเกอืบทัง้หมด เพราะสรา้งดว้ยสไตลม์หาวหิารเกา่ทีเ่คยมใีนกรงุมอสโกเมือ่

ราวศตวรรษที ่16 

- โดดเดน่ดว้ยเอกลกัษณ์ส าคญัทีท่ าใหใ้ครๆ ตา่งก็จ าไดด้ว้ยโดมทองบนยอดหลังคาเขยีวมรกตคลมุ

อาคารอฐิสนี ้าตาลแดงเอาไว ้แตก่็สรา้งเสร็จหลังจากทีส่ถาปนกิผูอ้อกแบบเสยีชวีติไปแลว้ มหา

วหิารอสุเปนสกีถ้กูสรา้งอยูบ่นหนา้ผาสงูแถบชานเมอืงทีเ่ป็นเหมอืนจดุชมววิเมอืงไดท้ั่วและกวา้งไกล 

 

อสิระชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET) เพือ่พบกบัศนูยร์วมนานาสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่อียู่

ตลอดแนวถนน เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ.่.... 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  HELSINKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เฮลชงิก-ิอวิาโล-ซารร์เิซลกา้-หมูบ่า้นอกิล-ูแคคสลอตทาเนน 

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

......... น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอวิาโล ่(IVALO) ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ FINNAIR 

*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพเิศษ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอืท าการใดๆ ได ้ทกุกรณี *.*.*. 

......... น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงอวิาโล ่(IVALO) ประเทศฟินแลนดห์ลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

น าทา่นเดนิทางผา่นทะเลสาบ INARI (39กม.) เขตนีเ้ป็นเขต 

LAPLAND ของชาว SAMI ซึง่เป็นนชนเผา่พืน้เมอืงทางเหนอืของ

ฟินแลนด ์ทะเลสาบนีม้คีวามยาวถงึ 80 กม. ...  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย        จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซารร์เิซลกา้ (SAARISELKA) (70กม.) เพือ่น าทา่นสู ่หมูบ่า้นอกิลแูคค

สลอตทาเนน (IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN) (11 กม.) ตัง้อยูเ่หนอืเสน้เขตขัว้โลกเหนอื เขต

แลปแลนด ์(LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด ์ 

- สถานทีแ่หง่นีอ้ยูท่า่มกลางความหนาวเหน็บของอากาศทีป่กคลมุไปทัว่บรเิวณ และยงัมวีวิทวิทศันใ์ห ้

ชืน่ชมความสวยงามของป่าเขา ทา่มกลางหมิะขาวโพลนทีท่า่นจะตอ้งประทบัใจไมม่วีันลมื ส าหรับ

หมูบ่า้นเรอืนกระจกแหง่นีส้รา้งดว้ยกระจกน าความรอ้นแบบพเิศษ ซึง่จะท าใหร้ะดับอณุหภมูภิายใน

หอ้งอบอุน่ตลอด อกีทัง้ยงัป้องกนักระจกไมใ่หถ้กูน ้าแข็งเกาะเพือ่ใหท้า่นไดช้มววิภายนอกอยา่ง

ชดัเจน แมว้า่อณุหภมูภิายนอกจะลดต า่ลงมากกวา่ -30 องศาเซลเซยีสก็ตาม 

- อกีทัง้หอ้งพักแสนสบายนีย้งัมหีอ้งน ้าหอ้งอาบน ้า พืน้ทีน่ั่งเลน่พรอ้มเตาผงิและซาวน่าสว่นตัวไวค้อย

บรกิาร นอกจากนีย้งัมโีบสถเ์ล็ก ๆ และบารน์ ้าแข็ง ซึง่ทัง้ 2 อยา่งนีจ้ะถกูสรา้งขึน้ในชว่งฤดหูนาว

เทา่นัน้… 

 

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ทีพ่ัก HOLIDAY CLUB SAARISELKA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  แคคสลอตทาเนน - โรวาเนยีม ิ

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรวาเนยีม ิ(ROVANIEMI) 

(257กม.)นครหลวงของเขตแลปแลนด ์ดนิแดนมหศัจรรยบ์รเิวณ

เสน้อารค์ตกิ (เสน้แบง่เขตอบอุน่กบัเขตหนาวเหนอื) 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  จากนัน้น าทา่น ถา่ยภาพกบัเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ (ARCTIC CIRCLE) (8 กม.) เสน้แบง่เขตแดนตามเสน้

รุง้และเสน้แวง เพือ่ก าหนดขอบเขตของบรเิวณซกีโลกเหนอื โดยเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิจะอยูท่ี ่66 องศา 

32 ลปิดา 44 ฟิลปิดาเหนอื เป็นตวับง่บอกจดุเหนอืสดุทีใ่นเวลา 1 ปี คนทีอ่ยูแ่ถบนีจ้ะไมไ่ดพ้บกบัพระ

อาทติยข์ึน้เลยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง หรอืพระอาทติยไ์มต่กเลยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ......อสิระ

พักผอ่นตามอธัยาศัย... 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  ROVANIEMI HOTELหรอืเทยีบเทา่ 



Page 5 of 12 

 

 

 

*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมแีสงไฟภายในเมอืงมากดังนัน้เราจะ

น าทา่นออกไปนอกเมอืงสูเ่บสแคมป์ ใหไ้กลและแสงไฟ เพือ่เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนอืได ้.*.*. 

 

วนัทีห่า้  โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาคลอส - เคม ิ

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชมหมูบ่า้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS 

VILLAGE) (350 ม.) ตัง้อยูบ่นเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ 

ภายในหมูบ่า้นมทีีท่ าการไปรษณียส์ าหรับทา่นทีต่อ้งการสง่

ของขวัญไปยงัคนทีท่า่นรัก และยงัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เทีย่วชม

ในหมูบ่า้นซานตาคลอส ....... 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคม ิ(KEMI) (126กม.) เมอืงทอ่งเทีย่วทีต่ัง้อยูร่มิอา่วบอธเนยี (GULF OF 

BOTHNIA) บรเิวณทางตอนเหนอืของทะเลบอลตคิ (BALTIC SEA) มปีระชากรอาศยัอยูเ่พยีง 22,000 

คน แตเ่ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีม่คีวามส าคญัของแลปแลนด ์เนือ่งจากเป็นทีป่ระจ าการของเรอื

ตัดน ้าแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) และมกีารจัดเทศกาลปราสาทในทกุๆปี นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของ

เหมอืงแรโ่ครเมีย่มแหง่เดยีวในทวปียโุรป.... 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  SCANDIC KEMI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  เคม-ิICEBREAKER- เคม ิ

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืของ SAMPO 

ICEBREAKER…เรอื SAMPO ICEBREAKER เรอืตัดน ้าแข็ง 

หรอืไอซเ์บรกเกอรท์ีโ่ดง่ดังทีส่ดุในโลก ปลดประจ าการแลว้ 

และน ามาใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัความหฤหรรษ์ 

ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรอืทลายน ้าแข็งทีบ่ดทลายมากวา่ 30 
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ปีในเขตอารก์ตกิ  

 

น าทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์ใหมท่ีย่ากจะลมืเลอืนจากการทลายทุง่น ้าแข็งทีจ่ับตวัหนากวา่ 1 เมตรใน

แตล่ะวันวา่ยน ้าทะเล ICE SWIMMING ลงวา่ยน ้าในบอ่น ้ากลางทะเลทีห่นาวเย็น และลอ้มรอบไปดว้ย

น ้าแข็งหนา อณุหภมูทิีต่ดิลบกวา่ 20 องศาเซลเซยีสโดย ชดุพเิศษA WATER RIGHT THERMAL SUIT 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นสมัผัสกจิกรรมอนัดับหนึง่ของการตะลยุหมิะ

กบัการขบัขีส่โนวโ์มบลิ (SNOWMOBILE) พาหนะที่

คลอ่งตวัทีส่ดุในการเดนิทางบนหมิะหรอืน ้าแข็ง โดยทา่นจะ

ไดรั้บค าแนะน าในการขบัขีท่ีถ่กูตอ้ง สนุกสนานและ

ปลอดภยัจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญ และช านาญเสน้ทางใน

การเดนิทางทอ่ง เทีย่วแบบสโนวโ์มบลิซาฟาร ีโดยทาง

บรษัิท ฯ จะมกีารจัดเตรยีมเครือ่งกนัหนาวใหท้า่นอยา่งครบถว้นตัง้แตศ่รีษะจรดเทา้  

น าทา่น ขบัขีส่โนวโ์มบลิ ลัดเลาะไปบนทุง่น ้าแข็งกวา้ง…. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก SCANDIC KEMI หรอืเทยีบเทา่ 

*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมแีสงไฟภายในเมอืงมาก ดังนัน้เรา

จะน าทา่นออกไปนอกเมอืงสูเ่บสแคมป์ ใหไ้กลและแสงไฟ เพือ่เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนอืได ้*.*.*. 

 

วนัทีเ่จ็ด  เคม-ิเฮลชงิก-ิโดฮา 

 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

......... น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเฮลชงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิฟินแอร ์ 

*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพเิศษ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอืท าการใดๆ ได ้ทกุกรณี *.*.*. 

......... น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงเฮลชงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด.์..หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ย 

18.00 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิกาตาร ์(QR) เทีย่วบนิที ่QR308/QR838 

 

 

 



Page 7 of 12 

 

 

 

วนัทีแ่ปด  โดฮา - ประเทศไทย 

  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงโดฮา : 2350-0150 *.*.*. 

12.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืความปลอดภยั

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ย 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 

12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่

ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ม.ค. – 4 ก.พ.   

4-11 ก.พ. /11-18 ก.พ. / 25 ก.พ. -4 

ม.ีค.   

4-11 ม.ีค. / 11-18 ม.ีค. / 18-25 ม.ีค.  

25 ม.ีค.-1 เม.ย. 
130,500.- 

30,000.- 
3-10 พ.ย. / 17-24 พ.ย.  

24 พ.ย.-1 ธ.ค. / 1-8 ธ.ค.  

8-15 ธ.ค. 

23-30 ธ.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 140,500.- 

 

*.*.*. อตัรานีร้วม *.*.*. 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่ตั๋วภายใน *.*.*. ราคาตัว๋ในประเทศเป็นราคาพเิศษ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอืท าการใดๆ ได ้ทกุกรณี *.*.*. 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 

5. คา่หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

6. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

7. คา่วซีา่เชงเกน้ 

8. คา่ทปิ 
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9. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนัก

เกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ  

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

7. คา่ตรวจโควทิตามมาตราการของฝ่ังไทย 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการ

เดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

 

เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 41,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมผ่า่นการ

อนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 

4,000 บาท 
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- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เกบ็คา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวน

ตามราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบุ

ขอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิ

ของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดั

จ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่

แลว้ 

 

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ใน

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอื

ช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู



Page 10 of 12 

 

 

 

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( 

ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้าง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท

ฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็

ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ

ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่น

ใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี
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ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ๆยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละ

ช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสุดใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอักคราช

ฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) 

ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
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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 ้

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 

 


