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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด)์-โอล-ูเคม ิ
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินฟินแลนด ์(AY) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

08.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโอลู โดยเที่ยวบินที่ AY142 / AY455 (เปล่ียนเคร่ืองที่เฮลซิงกิ 15.35 / 
17.35) 

18.50 น. เดินทางถึงสนามบินโอลู (OULU) เมืองที่มีพืน้ที่อยู่ทางภาคเหนือของฟินแลนด์ ขึน้ชื่อในการ
พฒันาท่งดา้นเทคโนโลยีหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



KEU120911-AY Finland Ice Breaker 9D7N 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (KEMI) เมืองท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ริมอ่าวน า้ลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) 
บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความส าคัญของแลปแลนด ์เนื่องจากเป็นที่ประจ าการของเรือตัด
น า้แข็งและมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุก ๆ ปี นอกจากนีย้ังเป็นที่ตัง้ของเหมืองแร่โครเมียมแห่ง
เดียวในทวีปยโุรปอีกดว้ย 

 ทีพั่กโรงแรมกระจก SEASIDE GLASS VILLAS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
หมายเหตุ **ท่านสามารถเหน็แสงเหนอืไดจ้ากบริเวณโรงแรม ทัง้นีท้ ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ** 
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 2 เคมิ-ขับขี่รถสโนวโ์มบิล-ล่องเรือตัดน ้าแข็ง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสมัผสัประสบการณใ์นการขับขี่รถสโนวโ์มบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุด
ในการเดินทางบนหิมะหรือน า้แข็ง โดยท่านจะไดร้บัค าแนะน าในการขับขี่ที่ถูกตอ้งสนุกสนานและ
ปลอดภยัจากเจา้หนา้ที่ผูเ้ชี่ยวชาญ และช านาญการเสน้ทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนวโ์ม
บิลซาฟารี เราจะน าท่านขับขี่สโนวโ์มบิลลดัเลาะจากตวัเมืองท่องเที่ยวไปบนทุ่งน า้แข็งกวา้งจนถึง
KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว จิบน า้ชา
TEEPEE “KOTA” สตูรพิเศษโดยเฉพาะ เพิ่มประสบการณแ์ปลกใหม่โดยการเจาะน า้แข็ง 
หมายเหตุ โดยทางส านกังานรถสโนโมบิล มีการจดัเตรียมเครื่องกนัหนาวใหท่้านอย่างครบถว้นตัง้
ศรีษะจรดปลายเทา้ 

กลางวัน รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน ้าแข็ง หรือไอซเ์บรกเกอร ์ที่โด่งดงัที่สดุใน
โลกปลดประจ าการแลว้น ามาใหน้ักท่องเที่ยวไดส้มัผสักับความหฤหรรษ์ ประสบการณใ์หม่ๆ จาก
เรือทลายน า้แข็งที่บดทลายน า้แข็งในเขตอารก์ติก น าท่านสมัผัสกับประสบการณใ์หม่ที่ยากจะลืม
เลือนจากการทลายทุ่งน า้แข็งที่จบัตวัหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวนั ว่ายน ้าทะเล ICE SWIMMING 

ลงว่ายน ้าในบ่อน ้ากลางทะเลเคมิหนาวเย็น และลอ้มไปดว้ยน า้แข็งหนา อณุหภูมิที่ติดลบกว่า 
10 องศาเซลเซียสโดยชดุวายน า้พิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUTT จนเรือกลบัถึงฝ่ัง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักโรงแรมกระจก SEASIDE GLASS VILLAS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
หมายเหตุ **ท่านสามารถเหน็แสงเหนอืไดจ้ากบริเวณโรงแรม ทัง้นีท้ ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ** 
 

3 เคมิ-โรวาเนียมี-หมู่บ้านซานตาคลอส-เนินเขาอูนาสวาร่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ออกเดินสู่โรวาเนียมี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลปแลนด ์ดินแดนมหัศจรรยบ์ริเวณเสน้
อารก์ติก ชมหมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) แห่งเมืองโรวาเนียมี เมืองที่ตัง้อยู่
บนเสน้ศนูยส์ตูรที่เสน้อารก์ติกเซอรเ์คิล และดว้ยความที่ฟินแลนดถื์อเป็นถิ่นก าเนิดของซานตาคลอส 
จึ งท า ให้ที่ นี่ ไ ด้ชื่ อว่ า เ ป็น  THE OFFICIAL HOMETOWN OF SANTA CLAUS หรื อหมู่ บ้าน
ซานตาคลอสที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่างเป็นทางการ ในหมู่บ้านซานตาคลอสมีทั้ง
พิพิธภณัฑข์องเล่นขนาดย่อม รา้นอาหาร ที่พกั รา้นขายสินคา้ที่ระลึกและกิจการต่างๆ มากมาย แต่
ที่พลาดไม่ไดคื้อการถ่ายรูปคู่กบัซานตาคลอส และการสง่โปสการด์จากที่ท าการไปรษณียใ์นหมู่บา้น
ซานตาคลอสพรอ้มกบัติดแสตมป์ที่ประทบัตราพิเศษของ SANTA CLAUS VILLAGE รวมถึงชมการ
คดัแยกจดหมายนบัแสนฉบบัจากเด็กๆ ทั่วโลกที่จ่าหนา้ซองถึงคณุลงุซานตา้ อิสระใหท้่านไดเ้ดินชม
และเลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านเดินทางสู่เนินเขาอูนาสวาร่า (OUNASVAARA) เพื่อใหท้่านไดม้ีประสบการณใ์นการเล่น
สกีในเขตอารก์ติกโดยทางบริษัทฯ ไดเ้ตรียมครูผูฝึ้กสอนส าหรบัผูท้ี่เพิ่งหัดเล่น รวมถึงอุปกรณก์าร
เลน่สกีครบชดุ มีเวลาใหท้่านไดท้ดลองเลน่สกีไปตามทางเนินเขาที่แสนสนกุและปลอดภยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
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 ทีพั่ก SANTA S HOTEL SANTA CLAUS หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 
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4 โรวาเนียมี-ฮัสกีฟ้ารม์-ฟารม์กวางเรนเดียร-์ซาริเซลกา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูฮั่สกีฟ้ารม์ ที่เพาะพนัธุไ์วเ้พื่อใชป้ระโยชนต่์างๆ น าคณะทดสอบประสบการณด์ว้ย
การขับเคล่ือนสุนัขลากเล่ือน (HUSKY SAFARI) สนุขัฮสักีเ้ป็นสนุขัที่มีมายาวนานกว่า 30,000 
ปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการลาเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพืน้ที่ที่ปกคลุมไปดว้ยน า้แข็งและ
หิมะ ฮสักีจ้ึงไดก้ลายมาเป็นสนุขัลากเลื่อนพนัธุแ์ทท้ี่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสงูสดุในบรรดา
สนุขัลากเลื่อนทัง้หมด ทัง้นีเ้นื่องจากสนุขัมีน า้หนกัเบา, คลอ่งตวั ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความ
หนาวเย็นและความอดยากในฤดหูนาวไดดี้ รวมทัง้มีความอดทนต่อความเหนื่อยลา้เป็นที่หนึ่ง จึงท า
ให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต  ่ากว่าศูนย์องศา 
นอกจากนีสุ้นัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร ์(HUSHER) เป็นผูบ้งัคับเลื่อนในการ
แข่งขนั แต่ละครัง้จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศแถบขัว้โลก 
จากนัน้น าท่านสู่ฟารม์กวางเรนเดียร ์ทดลองนั่งเลื่อนที่ลากดว้ยกวางเรนเดียร ์เคลื่อนที่ไปในหิมะ
ราวกบัเป็นซานตาคลอส ชมทิวทศันแ์บบพาโนรามาและความเงียบสงบในป่าของเมืองแลปแลนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEU120911-AY Finland Ice Breaker 9D7N 

 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านสู่ซาริเซลกา (SAARISELKA) เมืองตากอากาศที่ขึน้ชื่อของฟินแลนด ์โดยเฉพาะในช่วงฤดู

หนาวตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด ์น าท่านสู่ที่พัก NORTHERN LIGHTS VILLAGE (CONFIRM) ให้
ท่านสมัผสัประสบการณใ์นการคา้งคืนภายในบา้นพกัแบบอิกล ู(IGLOO VILLAGE) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ทีพั่ก NORTHERN LIGHTS VILLAGE หรือเทยีบเท่า  
หมายเหตุ **ท่านสามารถเหน็แสงเหนอืไดจ้ากบริเวณโรงแรม ทัง้นีท้ ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ** 
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5 ซาริเซลกา-คีรค์ิเนส-KING CRAB SAFARI-SNOW HOTEL  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่คีรค์ิเนส (KIRKENES) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอรเ์วย ์
น าท่านสมัผสัประสบการณก์บัการจับปูยักษ ์(KING CRAB SAFARI) ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น 
โดยมีเจา้หนา้ที่ขับรถสโนวโ์มบิลลากเลื่อน น าท่านสู่ทะเลสาบน า้แข็งพรอ้มสาธิตการจับปูยักษ์ ให้
ท่านไดส้นุกสนานกับการตกปูยักษ์ พรอ้มลิม้รสปูยักษ์สดๆ (มีบริการเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกัน
ความหนาวเยน็)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านชมโรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งท ามาจากก้อนหิมะและน า้แข็งขนาดใหญ่ เปิด
บริการช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม - เดือนเมษายนเท่านัน้ ภายในโรงแรมมีหอ้งพักที่ถูกตกแต่ง
ดว้ยประติมากรรมน า้แข็งและหิมะรูปแบบต่างๆ บาร ์เตียง โต๊ะและเกาอี ้ใหเ้วลาเดินเลน่และถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 ทีพั่ก THON KIRKENES หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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6 คีรค์ิเนส-ซาริเซลกา-อิวาโล-ลานหมิะของอูนาส ปาวิลลลองก ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซาริเซลกา(SAARISELKA)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

ออกเดินทางต่อสู่ดินแดนทางตอนเหนือของฟินแลนด ์ผ่านทะเลสาบอินารี  (INARI) แหล่งน า้จืด
ขนาดใหญ่กบัเกาะแก่งมากมายบรเิวณแถบนีเ้ป็นที่อยู่อาศยัของชาวแลปป์ (SAMI) แวะหาซือ้ของที่
ระลึกจากชาวแลปป์ อาทิ หนังกวางเรนเดียร ์และผลิตภัณฑท์ี่ท ามากจากเขากวาง ตลอดจนของ
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พืน้เมืองที่มีอยู่ในดา้นนีโ้ดยเฉพาะ แลว้เดินทางต่อสู่เมืองอิวาโล (IVLO) จากนัน้น าท่านสูล่านหิมะ
ของอูนาส ปาวิลลลองกิ  (OUNASPAVILJONKI ICE ADVENUTURE RESORT)  ต่ืนเต้น
สนุกสนานไปกับกิจกรรมแข่งขันขับรถโกคาร์ท  บนเส้นทางน า้แข็งที่มีความยาว 550 เมตร 
เสน้ทางถกูออกแบบมาเพื่อทดสอบทกัษะและเพิ่มประสบการณก์ารขบัขี่ของผูม้าเยือน 
หมายเหตุ ไดจ้ดัเตรียมชดุหมวกกนันอ็ค รองเทา้บูทและมีผูเ้ชียวชาญคอยแนะน าท่าน 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก HOTEL KULTAHIPPU หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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7 อิวาโล-เฮลซิงก-ิช้อปป้ิงย่านมานไฮม ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
09.15 น. ออกเดินทางสูเ่ฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินนแ์อร ์เที่ยวบินที่ AY 602   
10.45 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงของฟินแลนด ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 น าท่านเขา้สู่ถนนมานไฮม ์(MANNERHEIM AVENUE) ย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองที่เต็มไปดว้ย
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย และหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ อาทิเช่น หา้ง STOCKMANN, FORUM, 
SOKO ฯลฯ อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่ชมเมือง เลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก HOTEL LILLA ROBERTS หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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8 เฮลซิงก-ิน ้าพุธิดาแห่งทะเลบอลติก-จตัุรัสแห่งวุฒสิภา-ชมโบสถเ์ทมโปลิโอ คิโอ-วิหารอุสเพนสกี-้ 
       อนุสาวรียเ์ซบิลสุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านเที่ยวกรุงเฮลซิงกิ น าท่านชมและบนัทึกภาพกับน ้าพุธิดาแห่งทะเลบอลติก สญัลกัษณ์

ประจ าเมือง แล้วน าท่านสู่จัตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) สร้างขึน้มาในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของรัสเซีย น าชมโบสถ์เทมโปลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO CHURCH) หรือ 
ROCK CHURCH ซึ่งเป็นโบสถท์ี่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อ่ืนโดยสรา้งเขา้ไปในภูเขาหินแกรนิต
ทัง้ลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานที่โบสถแ์ห่งนี ้แลว้น า
ท่านชมวิหารอุสเพนสกี ้(USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวครสิตน์ิกายออโธดอกซ์
ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรียเ์ซบิลสุ (SIBELIUS MONUMENT) ตัง้อยู่ใน
สวนธารณะเซบิลสุ (SIBELIUS PARK) ที่สรา้งขึน้เป็นเกียรติแก่ท่านยาหน์ เซบิลสุ ผูป้ระพนัธเ์พลง 
FINLANDIA ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจชาวฟินแลนด์ให้ลุกขึน้มาต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากรัสเซียใน
ขณะนัน้ และสามารถท าไดส้  าเรจ็ในที่สดุ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเฮลซิงกิ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

16.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY145 
 

9 เอลซิงกิ (ฟินแลนด)์-กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
9.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
29 ธันวาคม 2565 - 06 มกราคม 2566 229,999 229,999 45,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้ และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

  



KEU120911-AY Finland Ice Breaker 9D7N 

 

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 100,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่ านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต ์/ ปี
ใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่า
มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่า
มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและคืนค่าทวัรส่์วน

ใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ั้งหมกดหรือค่ามัดจ า
มาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรค
ระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได้ ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยสิ์นส่วนตวั 

ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง

ออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือ เดินทาง
ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจาก
เหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษิัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจากการ
ตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระ
ค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์หรือ
บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ
หรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 

 



KEU120911-AY Finland Ice Breaker 9D7N 

 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้
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3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

** เมื่อทา่นช าระเงนิค่าทัวรใ์ห้กับทางบรษัิทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

