
KEU120912-AY Finland Ice Breaker 9D7N 

 
 

 
รหัสโปรแกรม : 25707 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



KEU120912-AY Finland Ice Breaker 9D7N 

 

 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์-อิวาโล 
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

10.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY146 (10.40-18.10) / AY609 

(19.50-21.35) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่
สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์) บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

21.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโล เมืองที่มีพืน้ที่อยู่ทางภาคเหนือของฟินแลนด ์ขึน้ชื่อในการพัฒนา
ทางดา้นเทคโนโลยีหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 

 พักที ่Hotel Kultahippu หรือเทยีบเท่า  

 

 2 อิวาโล-ฟารม์สุนัขฮัสกี ้(สุนัขลากเล่ือน)-ขับรถสโนวโ์มบลิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชม “ฟารม์สุนัขฮัสกี”้ (Husky Farm) ชมความน่ารกัของสนุขัพนัธุไ์ซบีเรียน ฮสักี ้
ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกีเ้ป็นสุนัขพันธุ์พืน้เมืองที่มักเลีย้งไวใ้ชใ้นเขตหนาว 
จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณอ์ันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮสักี ้ที่มีไว้
บรกิารภายในฟารม์ (แพค็เกจระยะทาง 08-10 กม. ใชเ้วลา ประมาณ 2 ชั่วโมง) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสนุกเพลิดเพลินกลางหิมะ ใหท้่านเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบดว้ย ชุดเทอร์
มอล รองเทา้บู๊ต ผา้พันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการขับขี่เพื่อความ
ปลอดภัย สนุกสนานจากเจ้าหนา้ที่ กับโปรแกรมที่พิเศษสุด “อาร์กติก สโนวซ์าฟารี” (Arctic 

Snow Safari) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” (Snowmobile) หรือเจ้า
ตีนตะขาบติดสกี โลดแลน่ไปตามทุ่งหิมะ ลดัเลาะป่าน า้แข็ง ผ่านชมทศันียภาพของหิมะกวา้งไกลสดุ
สายตาโดยจะมีไกดท์อ้งถิ่นขบัน าทางและปิดทา้ยขบวน  (*** ขบัสโนว์โมบิล คนัละสองท่าน หาก
ตอ้งการขบัคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ 6,500 บาท / มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทา้ลยุ
หมิะเตรียมไวบ้ริการทกุท่าน ***)  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Kultahippu หรือเทยีบเท่า 
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3 อิวาโล-เคิรค์เนส-กิจกรรมจับปูยักษ-์โรงแรมหมิะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนนอรเ์วยส์ู่ เมืองเคิรค์เนส (Kirkenes) ตะลยุทุ่งหิมะอนัขาวโพลนตน้
สนและตน้เบิรช์ที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน า้แข็ง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านตะลยุหิมะ (ทางบริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมอปุกรณ์กนัหนาว ถงุมือ รอ้งเทา้ตะลยุหมิะ ไวใ้หก้บัทกุ

ท่าน) โดยมีเจา้หนา้ที่ (ไกดท์อ้งถิ่น) คอยดแูลใหค้ าแนะน า จากนัน้น าท่านน่ังรถเล่ือนที่ลากโดยส
โนว์โมบิล เขา้สู่ ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน า้แข็งในช่วงฤดูหนาว ใหท้่านไดส้นุกสนาน

เพลิดเพลินกับกิจกรรมจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส  าคัญของ
ประเทศนอรเ์วย ์แต่ละตัวจะมีน า้หนักประมาณ 10-13 กิโลกรมั ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 
เมตร เลยที่เดียว เจา้หนา้ที่จะแสดงกรรมวิธีการจับปใูหทุ้กท่านดู และใหทุ้กท่านไดล้องสมัผัสดว้ย
ตัวเอง จากนัน้จะน าปูที่จับไดม้าปรุงเป็นอาหารใหทุ้กท่านไดท้านอย่างจุใจ (บุฟเฟตข์าปูยักษ)์ 
แลว้น าท่านชม “โรงแรมหมิะ” (SNOW HOTEL) เป็นโรงแรมที่สรา้งจากน า้แข็งและหิมะ ซึ่งเปิดท า
การ เมื่อปี 2006 ดา้นในถูกแต่งแต่งดว้ยปะติมากรรมน า้แข็งและหิมะที่ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบั
ความสวยงาม พรอ้มมีเวลาใหท้่านเก็บภาพภายในโรงแรมน า้แข็ง  และชมความงดงามของงาน
ประติมากรรมที่สรา้งขึน้จากน า้แข็ง  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูปูยักษ ์พร้อมซุปอย่างเต็มอิ่ม) 
พักที ่Thon Hotel Kirkenes หรือเทยีบเท่า 

 

4 ซารร์ิเซลกา้-น่ังรถเล่ือนทีล่ากโดยกวางเรนเดียร ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ซารร์ิเซลก้า (Saariselkä) ตัง้อยู่เหนือเสน้เขตขัว้โลกเหนือ เขตแลปแลนด ์
ของประเทศฟินแลนด ์โดยสถานที่แห่งนีอ้ยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่ว
บรเิวณ และยงัมีวิวทิวทศันใ์หช้ื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะตอ้ง
ประทบัใจไม่มีวนัลืม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม “ฟารม์กลางเรนเดียร์” (Reindeer Farm) ใหท้่านไดจ้ิบชาเบอรร์ี่อุ่นๆ เป็นชาขึน้ชื่อของ
ดินแดนแถบนี ้จากนัน้น าท่านชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ สตัวข์ึน้ชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาว
แลปป์ ชนพืน้เมืองที่มกัเลีย้งไวใ้ชง้านในเขตหนาว ชมความน่ารกัของกวางแสนรู ้จากนัน้น าท่านได้
น่ังรถเล่ือนทีล่ากโดยกวางเรนเดียรอ์ย่างสนุกสนาน  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Northern Lights Village หรือเทยีบเท่า 
หมายเหตุ **ท่านสามารถเหน็แสงเหนอืไดจ้ากบริเวณโรงแรม ทัง้นีท้ ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ** 
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5 คิททร่ิา-เลว่ี-น่ังกระเช้าชมวิว-โรวาเนียมิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคิติร่า” (Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ที่มีชื่อเสียงที่สดุของฟินแลนด์ น าท่าน
น่ังกระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ขึน้สู่ยอดเขาเลวี่ จดุชมวิวที่สวยงามที่สดุของตวัเมือง มีเวลาให้
ท่านไดส้นกุสนานในบรเิวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถเลน่สโนวส์เลดไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  
 น าท่านเขา้สู ่หมู่บ้านเลวี่(Levi) เมืองเก่าสดุแสนน่ารกัในตวัเมืองเต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารและ

รา้นกาแฟ อิสระใหท้่านเดินเลน่เก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Hullu Poro (Crazy Reindeer) หรือเทยีบเท่า 
หมายเหตุ **ท่านสามารถเหน็แสงเหนอืไดจ้ากบริเวณโรงแรม ทัง้นีท้ ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ** 

 

6 โรวาเนียมิ- หมู่บ้านซานตาคลอส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโรวาเนียมิ” (Rovaniemi) เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนีต้ัง้อยู่
บนเส้นอารก์ติก เซอรเ์คิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขต
ภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ที่ยงคืนได้
ในช่วงฤดรูอ้นและแสงเหนือในช่วงฤดหูนาว ตวัเมืองมีแม่น า้เคมิไหลผ่านสวยงามเป็นอย่างยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านซานตา คลอส”  (Santa Claus Village) ซึ่งชาวฟินแลนดไ์ดส้รา้งขึน้
เพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่ง
โปสการด์ใหเ้พื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พรอ้มถ่ายรูปกบัพาหนะของซานตา คลอส 
พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่ เ ต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก  *** พร้อมรับ
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ประกาศนียบตัรทีร่ะลึกในการเขา้เยีย่มบา้นซานตา้ ผูน้่ารกั ณ เสน้อาร์คติก เซอร์เคิล *** อิสระทุก
ท่านชอ้ปป้ิงของที่ระลึกตามอธัยาศยั หรือเก็บภาความน่ารกัของ หมู่บา้นซานตา้ ที่ส  าคญัอย่าลืมส่ง
โปสการด์ จากบา้นซานตา้ ถึงคนท่ีคณุรกัหรือถึงตวัคณุเองเป็นที่ระลกึ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก Arctic City Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 7  โรวาเนียมิ-เคมิ-ล่องเรือตัดน ้าแข็ง (Ice breaker)       
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู ่“เมืองเคมิ”(Kemi) เมืองทางทิศตะวนัตกของแลปแลนด ์ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือ  
ท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ริมอ่าวบอธเนีย บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (มีประชากรอาศยัอยู่เพียง 
22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความส าคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นที่
ประจ าการของเรือตัดน า้แข็ง และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนีย้ังเป็นที่ตั้งของ
เหมืองแร่โครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าท่านสัมผัส
ประสบการณอ์นั แปลกใหม่กบัการโดยสารไปบน “เรือตัดน ้าแข็ง” (Ice Breaker Sampo Cruise) 
เรือตดัน า้แข็งล าเดียวที่เปิดโอกาส ใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมเรือจะล่องบนน า้แข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนา
นบัเมตรดว้ยน า้หนักกว่า 3,500 ตนั ดว้ยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัด

น า้แข็งที่ใชใ้นฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือล านีจ้ะท าให้น า้แข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการ
เดินเรือสินคา้ในช่วงฤดูหนาว เรือจอดคา้งบนน า้แข็งกลางทะเล มีเวลาใหท้่านไดล้งมาเดินเล่นหรือ
ถ่ายรูปบนทะเลน ้าแข็งบอลติกหรือทดลองสวมชุดชูชีพพเิศษที่ท าขึน้เพือ่ใชใ้นการลอยตวัใน ทะเล
น ้าแข็ง ทีม่ีอณุหภูมิต ่ากว่าศูนย์องศา ไดอ้ย่างจุใจ พรอ้มรบัประกาศนียบตัรที่ระลึกการมาเยือนเรือ
ตดัน า้แข็ง  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ชมภายในภัตตาคารน ้าแข็ง  ซึ่ ง เปิดบริการตลอดทั้งปี  Snow Experience 365 ภายในจะมี
ประติมากรรมน า้แข็งที่น่าทึ่ง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับเครื่องด่ืมพรอ้มนั่งถ่ายรูป กับโต๊ะอาหาร
น า้แข็งที่ลอ้มรอบดว้ยรูปป้ันที่สวยงาม และแกว้ที่ใชเ้สิรฟ์เครื่องดื่ม จะท าจากน า้แข็งภายใตอ้ณุหภูมิ
ลบหา้ถึงลบสิบองศาเซลเซียสแมใ้นช่วงกลางฤดรูอ้น  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
22.25 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) โดยสายการบินฟินแอร ์(AY)  

เที่ยวบินที่ AY446  
23.25 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด ์น าท่านเขา้สูท่ี่พกั 
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ทีพั่ก Original Sokos Hotel Vantaa หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

8 เฮลซิงกิ-โบสถห์นิเทมเปอเลียวคิโอ-สนามบนิเฮลซิงก ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  

น าทกุท่านเดินทางสู ่“กรุงเฮลซิงกิ” (Helsinki) นครหลวงของประเทศฟินแลนด ์  ซึ่งมีสถาปัตยกรรม
แบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรสัเซีย เจา้ของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ (Temppeliaukio Church) เป็นโบสถ์ที่มี
สถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อ่ืน โดยแต่เดิมพืน้ที่ของโบสถน์ีเ้ป็นเนินเขา และผูอ้อกแบบไดใ้ชว้ิธีสรา้ง
โบสถท์ี่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสรา้ง โบสถใ์นนัน้ โบสถน์ีท้ี่ไดข้ึน้ชื่อว่าเป็น โบสถ์
แห่งความรกั และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเก่ียวกบัความรกัในโบสถน์ีแ้ลว้จะ
สมหวังในสิ่งที่อธิษฐานคนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี ้เนื่องจากโบสถ์นี ้สร้างขึน้เมื่อวันที่  14 
กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาว
เฮลซิงกินิยมเลือกมาจดังานแต่งงานกนัที่โบสถแ์ห่ง โดยโบสถแ์ห่งนีย้งัเป็นหนึ่งใน “Helsinki’s most 
popular tourist attractions” อีกดว้ย  
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ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.55 น. ออกเดินทางจากเมืองเฮลซิงกิ กลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY141 (13.55-06.25+1) ใชร้ะยะเวลา
ในการเดนิทางประมาณ 11.30 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

9 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
17 – 25 กุมภาพันธ ์2566 169,999.- 169,999.- 45,900.- 

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 
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** 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**  

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. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 23 กิโลกรัม)  จ ากดักระเป๋าท่านละ 1 ใบเท่านัน้ 

 
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. ค่าทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั 
7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรว์นัละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 80,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 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) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

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 ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน 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 ท่ีเกิดขึน้จรงิส 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 โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยสิ์นส่วนตวั 

ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง

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

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี 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 
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ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่าน 
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึ่งมคี่าใชจ้า่ยแลว้แต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น ผู้
รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผู้
ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่ งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้สามารถ 
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนดท่าน 

จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกดิการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บรษิัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

เดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 
6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  
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7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้ง
ที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณภูมิต  ่า เครื่องปรบัอากาศจะมีในช่ วงฤดู
รอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน าสมัภาระของ
ท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งสิน้ ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอย

บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่
ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิที่จะ

ไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 
2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้ับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ
และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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