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เฮลซิงก ิอวิาลา อนิารี หมู่บ้านอกิลูฟาร์มสนัขฮัสกี ้ 
โรวาเนียมิ ล่าแสงเหนือโรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาครอสเคมิ  
เรือตัดน ้าแข็ง กวางเรนเดียร์ปอร์โว พกัโรงแรมกระจกอกีลู 

 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน ้าด่ืมทุกวัน 
รถบัส 50 ที่นั่ง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 

 
ก าหนดการเดินทาง :   

วันท่ีหนึง่  สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา - เฮงชิงก ิ

17.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(QR) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้าร
ตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

21.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮงชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์(QR) โดย
เท่ียวบินท่ีQR833/QR173 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองโดฮา *.*.*.  

วันท่ีสอง  เฮงชิงก ิ- ชมเมือง  

07.10 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์เมืองหลวงของประเทศ
ฟินแลนดเ์จา้ของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลูกคร่ึงท่ีมีประชากรกวา่ส่ีแสนคนท่ีน่ีมีทั้งชาวฟินน์
และสวีดิช เน่ืองจากฟินแลนดเ์คยอยูใ่นอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมยัพระเจา้ชาร์ของรัสเซีย 
ไดท้รงขยายอ านาจเขา้มาในฟินแลนด ์และไดย้า้ยเมืองหลวงมาตั้งอยูท่ี่เฮลซิงกินบัแต่นั้นมา.....หลงัผา่น
พิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้.... 
น าท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร์ (SENATE SQUARE)จตุัรัสกลางเมืองท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของเฮลซิงกิ
อยูท่ี่น่ีลานกวา้งศูนยก์ลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็นพื้นท่ีประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเฮลซิงกิและ
ถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติจะตอ้งเดินทางเขา้มาชมและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก
เสมอ ซ่ึงส่วนใหญ่จุดน้ีมกัเป็นจุดแรกในการเร่ิมตน้เท่ียวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทสแควร์สง่างามโดด
เด่นดว้ย อนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 หน่ึงในกษตัริยแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟผูท้รงไดรั้บการถวาย
ฉายาวา่ “ซาร์ผูใ้หอิ้สรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสใหเ้อกราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลบัถูกลอบปลง
พระชนมใ์นปี 1881 จึงมีการสร้างอนุสาวรียแ์ห่งน้ีขึ้นในปี 1894 เพื่อแทนการร าลึกถึงความยิง่ใหญ่ของ
พระเจา้อเลก็ซานเดอร์ท่ี 2 ท่ีทรงสร้างความเปล่ียนแปลงใหเ้กิดขึ้นกบัรัสเซียซ่ึงมีส่วนเช่ือมโยงถึงการ
พฒันาฟินแลนด์ดว้ย น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลงั



 

 

 

 

 

 

  

สีขาวท่ีเห็นไดช้ดัเจนเม่ือยืนอยูบ่นเซเนทสแควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งน้ีวา่ “โบสถนิ์โคลสั” ถือเป็น
แลนดม์าร์กส าคญัอีกแห่งของเมือง ตวัอาคารหลงัใหญ่สีขาวบริสุทธ์ิ ตดักบัสีเขียวมรกตของหลงัคาโดม
เป็นสถาปัตยกรรมช้ินงามอีกแห่งของเฮลซิงกิท่ีไม่ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเป็นศาสน
สถานแห่งคริสตจกัรนิกายลูเธอรันท่ีออกแบบสร้างดว้ยสไตลนี์โอคลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1852ภายหลงัมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทั้งส่วนของโดมและใต้
อาคารมหาวิหาร ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยมมาก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ...น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKI 

CHURCH) โบสถค์ริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป
ตะวนัตกซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปีหลงัจาก
นั้นถือเป็นศาสนสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อแทนความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อรัสเซีย
ซ่ึงเคยเขา้มาปกครองฟินแลนดน์านเกินกวา่ 100 ปี ทั้งภายนอกและ
ภายในมหาวิหารแห่งน้ีจึงสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด เพราะสร้างดว้ยสไตลม์หา
วิหารเก่าท่ีเคยมีในกรุงมอสโกเม่ือราวศตวรรษท่ี 16โดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีท าใหใ้ครๆ ต่างก็จ าได้
ดว้ยโดมทองบนยอดหลงัคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน ้าตาลแดงเอาไว ้แต่ก็สร้างเสร็จหลงัจากท่ี
สถาปนิกผูอ้อกแบบเสียชีวิตไปแลว้ มหาวิหาร 
อุสเปนสก้ีถูกสร้างอยูบ่นหนา้ผาสูงแถบชานเมืองท่ีเป็นเหมือนจุดชมวิวเมืองไดท้ัว่และกวา้งไกล 
อิสระชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET)เพื่อพบกบัศูนยร์วมนานาสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีอยู่
ตลอดแนวถนน เตม็ไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่..... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  HELSINKI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม  เฮงชิงก-ิอวิาโล-ซาร์ริเซลก้า-หมู่บ้านอกิลู-แคคสลอตทาเนน 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
......... น.  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน FINNAIR 
*.*.*. ราคาตัว๋ในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือท าการใดๆ ได ้ทุกกรณี *.*.*. 
......... น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟินแลนดห์ลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ 
น าท่านเดินทางผา่นทะเลสาบ INARI(39กม.)เขตน้ีเป็นเขต 
LAPLAND ของชาว SAMI ซ่ึงเป็นนชนเผา่พื้นเมืองทางเหนือของ
ฟินแลนด ์ทะเลสาบน้ีมีความยาวถึง 80 กม. ...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

 

  

บ่าย        จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลกา้ (SAARISELKA) (70กม.)เพื่อน าท่านสู่ หมู่บา้นอิกลูแคค
สลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN)(11 กม.)ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขต
แลปแลนด ์(LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด ์โดยสถานท่ีแห่งน้ีอยูท่่ามกลางความหนาวเหน็บของ
อากาศท่ีปกคลุมไปทัว่บริเวณ และยงัมีวิวทิวทศัน์ใหช่ื้นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาว
โพลนท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจไม่มีวนัลืม ส าหรับหมู่บา้นเรือนกระจกแห่งน้ีสร้างดว้ยกระจกน าความร้อน
แบบพิเศษ ซ่ึงจะท าใหร้ะดบัอุณหภูมิภายในหอ้งอบอุ่นตลอด อีกทั้งยงัป้องกนักระจกไม่ใหถู้กน ้าแขง็
เกาะเพื่อใหท้่านไดช้มวิวภายนอกอยา่งชดัเจน แมว้า่อุณหภูมิภายนอกจะลดต ่าลงมากกวา่ -30 องศา
เซลเซียสก็ตามอีกทั้งหอ้งพกัแสนสบายน้ียงัมีหอ้งน ้าห้องอาบน ้า พื้นท่ีนัง่เล่นพร้อมเตาผิงและซาวน่า
ส่วนตวัไวค้อยบริการ นอกจากน้ียงัมีโบสถเ์ลก็ ๆ และบาร์น ้าแขง็ ซ่ึงทั้ง 2 อยา่งน้ีจะถูกสร้างขึ้นในช่วง
ฤดูหนาวเท่านั้น… 

ค ่า *.*.*. อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั *.*.*.  
ท่ีพกั HOLIDAY CLUB SAARISELKA หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี  แคคสลอตทาเนน - โรวาเนียมิ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (257กม.)นครหลวงของเขตแลปแลนด ์

ดินแดนมหศัจรรยบ์ริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกบัเขต
หนาวเหนือ) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  จากนั้นน าท่าน ถ่ายภาพกบัเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC 

CIRCLE) (8 กม.)เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อ
ก าหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยูท่ี่ 66 องศา 32 ลิปดา 44 ฟิลิปดา
เหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือสุดท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยูแ่ถบน้ีจะไม่ไดพ้บกบัพระอาทิตยข์ึ้นเลยอยา่งนอ้ย 
24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ......อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  ROVANIEMI HOTELหรือเทียบเท่า 
*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมีแสงไฟภายในเมืองมากดงันั้นเราจะน าท่านออกไป

นอกเมืองสู่ 
เบสแคมป์ ใหไ้กลและแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได ้.*.*. 

วันท่ีห้า  โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - เคมิ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมหมู่บา้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS 
VILLAGE) (350 ม.)ตั้งอยูบ่นเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายใน



 

 

 

 

 

 

  

หมู่บา้นมีท่ีท าการไปรษณียส์ าหรับท่านท่ีตอ้งการส่งของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรัก และยงัมีร้านขายของท่ี
ระลึก ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก อิสระใหท้่านเดินเล่นเท่ียวชมในหมู่บา้นซานตาคลอส ....... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (126กม.) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูริ่มอ่าวบอธเนีย (GULF OF 

BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) มีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 22,000 
คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความส าคญัของแลปแลนด ์เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตดั
น ้าแขง็ (SAMPO ICEBREAKER) และมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ
เหมืองแร่โครเม่ียมแห่งเดียวในทวีปยโุรป.... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก  เคมิ-ICEBREAKER- เคมิ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER…เรือ SAMPO 
ICEBREAKER เรือตดัน ้าแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในโลก ปลด
ประจ าการแลว้ และน ามาให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัความหฤหรรษ ์
ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน ้าแขง็ท่ีบดทลายมากวา่ 30 ปีในเขตอาร์กติก  
น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ท่ียากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน ้าแขง็ท่ี

จบัตวัหนากวา่ 1 เมตรในแต่ละวนัวา่ยน ้าทะเล ICE SWIMMING ลงวา่ยน ้าในบ่อน ้ากลางทะเลท่ีหนาว
เยน็ และลอ้มรอบไปดว้ยน ้าแขง็หนา อุณหภูมิท่ีติดลบกวา่ 20 องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษA WATER 
RIGHT THERMAL SUIT 

เท่ียง รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  จากนั้นน าท่านสัมผสักิจกรรมอนัดบัหน่ึงของการตะลุยหิมะกบัการขบั

ขี่สโนวโ์มบิล (SNOWMOBILE) พาหนะท่ีคล่องตวัท่ีสุดในการเดินทาง
บนหิมะหรือน ้าแขง็ โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขบัขี่ท่ีถูกตอ้ง 
สนุกสนานและปลอดภยัจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการเดินทางท่อง เท่ียวแบบส
โนวโ์มบิลซาฟารี โดยทางบริษทั ฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวใหท้่านอยา่งครบถว้นตั้งแต่ศีรษะ
จรดเทา้ น าท่าน ขบัขี่สโนวโ์มบิล ลดัเลาะไปบนทุ่งน ้าแขง็กวา้ง…. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า 
*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดงันั้นเราจะน าท่านออกไป

นอกเมืองสู่เบสแคมป์ ใหไ้กล 
และแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได ้*.*.*. 



 

 

 

 

 

 

  

วันท่ีเจ็ด  เคมิ-เฮลชิงกิ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
......... น.  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบินฟินแอร์  
*.*.*. ราคาตัว๋ในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือท าการใดๆ ได ้ทุกกรณี *.*.*. 
......... น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด.์..หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อย 
18.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์ (QR) เท่ียวบินท่ี QR308/QR838 

วันท่ีแปด  โดฮา - ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองโดฮา : 2350-0150 *.*.*. 
12.35 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพร้อมความประทบัใจ 

@@@***@@@*** 
หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือความปลอดภยั

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

อตัราค่าใช้จ่าย 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค. – 4 ก.พ.   
4-11 ก.พ. /11-18 ก.พ. / 25 ก.พ. -4 มี.ค.   
4-11 มี.ค. / 11-18 มี.ค. / 18-25 มี.ค.  
25 มี.ค.-1 เม.ย. 140,500.- 

35,000.- 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. 150,500.- 

 



 

 

 

 

 

 

  

*.*.*. อตัรานีร้วม *.*.*. 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่าตัว๋ภายใน *.*.*. ราคาตัว๋ในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือท าการใดๆ ได ้ทุกกรณี *.*.*. 
4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
5. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
7. ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
8. ค่าทิป 
9. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ  
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าตรวจโควิทตามมาตราการของฝ่ังไทย 
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง
บริษัทและลูกค้า** 
 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 40,000 บาทภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 



 

 

 

 

 

 

  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวนตาม

ราคา 
ทวัร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษทัระบุขอ้ความ
บางอยา่งในนั้นดว้ย เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการ
บินและบริษทัต่างประเทศ)) 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ  
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีก
คร้ังนึง) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตาม

เง่ือนไข 
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบิน
และบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้ 
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ในกรณี
ท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั



 

 

 

 

 

 

  

สภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 

 

 

 

 

  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
• ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานเอกอกัคราชฑูต 
รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั 
จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

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