
KEU120921-AY Extreme Winter Finland Helsinki Kemi Rovaniemi Saariselkä Kirkenes 9D7N 

  

      รหสัโปรแกรม : 27533 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



KEU120921-AY Extreme Winter Finland Helsinki Kemi Rovaniemi Saariselkä Kirkenes 9D7N 

 26 Dec 23 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

08.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเที่ยวบินที่ AY142 (08.05-15.35)  

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 12 h 30 บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เมืองที่มีพืน้ที่อยู่ทางภาคเหนือของฟินแลนด ์ขึน้ชื่อในการพัฒนา

ทางดา้นเทคโนโลยี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้น าท่านเดินทางสูท่ี่พกั 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinkiหรือเทยีบเท่า 
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 27 Dec 23 เฮลซิงกิ-โบสถห์นิเทมเปอเลียวคิโอ-จัตุรัสเซเนท-อนุสาวรียซ์ิเบลิอุส- 
                          อาสนวิหารอุสเพนสเก้-ช้อปป้ิง ย่านถนนเอสปลานาด ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทกุท่านเดินทางสู ่“กรุงเฮลซิงกิ” (Helsinki) นครหลวงของประเทศฟินแลนด ์  ซึ่งมีสถาปัตยกรรม
แบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรสัเซีย เจา้ของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ (Temppeliaukio Church) เป็นโบสถ์ที่มี
สถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อ่ืน โดยแต่เดิมพืน้ที่ของโบสถ์นีเ้ป็นเนินเขา 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  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินชมจัตุรัสเซเนท หรือ เซเนทสแควร ์(Senate Square) จตัรุสักลางเมืองของเฮลซิงกิ 
ที่มี อนสุาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 ประดิษฐานไวอ้ย่างโดดเด่นใจกลางจตัรุสั เพื่อร  าลกึถึงการ
น าพาใหเ้กิดการปฏิรูปและน าไปสู่การเป็นอิสรภาพของฟินแลนดจ์ากจักรวรรดิรสัเซีย  รายลอ้มไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามและยังเป็นจุดนัดพบที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ใหญ่ๆ ของเมืองตลอดทัง้ปี น าท่านชม อนุสาวรียซ์ิเบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียท์ี่มี
ลักษณะเป็นแท่งออรแ์กนเหล็ก สร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์เเก่ Jean Sibelius นักประพันธ์เพลง
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คลาสสิกและนกัไวโอลินชาวฟินเเลนดท์ี่มีชื่อเสียงโด่งดงัระดบัโลก  โดยน าเอาเเท่งเหล็กจ านวนกว่า 
600 เเท่งมาเชื่อมเขา้ดว้ยกนัจนมีลกัษณะเป็นออรเ์เกน มีความสงู 8 เมตร และยงัเป็นอนสุาวรียร์่วม
สมยัที่มีความหมายต่อชาวฟินแลนด ์ 
น าท่านผ่านชม อาสนวิหารอุสเพนสเก้ (Uspenski Cathedral) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่งดงาม
แปลกตา สรา้งในปีค.ศ.1862 บนเนินเขาในเขตประวติัศาสตรก์าตายานอกกาของเฮลซิงกิ ถือเป็น
โบสถอ์อรธ์อดอกซร์สัเซีย ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก มีเอกลกัษณอ์ันโดดเด่น คือ หลงัคาโดมสี
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เขียวอ่อน ยอดโดมสีทอง อิสระทกุท่านชอ้ปป้ิงใน “ย่านถนนเอสปลานาดิ” (Esplanadi) ที่สองขา้ง
ทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซนช์ื่อดัง รวมถึงหา้งสต๊อ
คมาน (Stockmann) อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ สินคา้แบรนดเ์นมและสินคา้พืน้เมือง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สถานีรถไฟเมืองเฮลซิงกิ 
น าท่าน น่ังรถไฟแบบ OverNight Train สู ่เมืองเคมิ (Kemi) 

 

      28 Dec 23 เมืองเคมิ-ล่องเรือตัดน ้าแข็ง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรถไฟ 

เดินทางถึง เมืองเคมิ (Kemi) ท่านจะไดส้ัมผัสความหนาวเย็นและกลิ่นไอเมืองแห่งหิมะที่เมือง
เมืองเคมิ (Kemi) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอน
เหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความส าคัญของแลป
แลนด ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านถึงท่าเรือของ Sampo Icebreaker เรือตัดน า้แข็ง หรือ ไอซเ์บรกเกอร ์ที่โด่งดังที่สุดในโลก 
หลงัจากปลดประจ าการแลว้ มีการน ามาใหน้กัท่องเที่ยวไดส้มัผสักบัความหฤหรรษก์บัประสบการณ์
ใหม่ๆ จากเรือทลายน า้แข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอารค์ติก  น าท่านสมัผสัประสบการณอ์ัน 

แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน ้าแข็ง” (Ice Breaker Sampo) เรือตัดน า้แข็งล าเดียวที่
เปิดโอกาส ใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมเรือจะลอ่งบนน า้แข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานบัเมตรดว้ยน า้หนกักว่า 
3,500 ตนั ดว้ยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตดัน า้แข็งที่ใชใ้นฤดหูนาวของ
ประเทศฟินแลนด ์เรือล านีจ้ะท าใหน้ า้แข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินคา้ในช่วงฤดหูนาว เรือ
จอดค้างบนน า้แข็งกลางทะเล มีเวลาใหท่้านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน ้าแข็งบอล
ติกหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ท าขึน้เพือ่ใชใ้นการลอยตวัใน ทะเลน ้าแข็ง ที่มีอุณหภูมิต ่ากว่า
ศูนยอ์งศา ไดอ้ย่างจุใจ พรอ้มรบัประกาศนียบตัรที่ระลกึการมาเยือนเรือตดัน า้แข็ง  
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(หมายเหต ุ: เรือตดัน า้แข็งอาจเป็น Sampo Icebreaker หรือ Polar Icebreaker และเรือตดัน า้แข็ง
อาจจะงดใหบ้ริการ เนือ่งจากสภาพอากาศ หรือมีปริมาณน ้าแข็งไม่เพยีงพอในการล่องเรือ บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรม โดยไม่สามารถแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 
จากนั้นน าท่านชมภายในภัตตาคารน ้าแข็ง ซึ่งเปิดบริการตลอดทั้งปี Snow Experience 365 
ภายในจะมีประติมากรรมน า้แข็งที่น่าทึ่ง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัเครื่องด่ืมพรอ้มนั่งถ่ายรูป กบัโต๊ะ
อาหารน า้แข็งที่ลอ้มรอบดว้ยรูปป้ันที่สวยงาม และแกว้ที่ใชเ้สิรฟ์เครื่องด่ืม จะท าจากน า้แข็งภายใต้
อณุหภมูิลบหา้ถึงลบสิบองศาเซลเซียสแมใ้นช่วงกลางฤดรูอ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
***ในกรณีที่ไม่ไดเ้ขา้ชม Snow Castle จะน าท่านเขา้ชม Snow Experience 365 แทน*** 
หรือ น าท่าน เขา้ชม Snow Experience 365 (เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชม Snow Castle ได)้ 
น าท่านชม Snow Castle ปราสาทน ้าแข็งแสนสวยที่ตกแต่งในช่วงฤดูกาลเท่านั้น  แกะสลัก
เปรียบเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในพระราชวงัที่ถูกสรา้งขึน้จากกอ้นน า้แข็ง สลบัดว้ยสีสนัแห่งแสงไฟเขา้
กบับรรยากาศยิ่งนกัภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ใหท้่านไดท้ึ่งในจินตนาการของนกัประติมา กรรมกอ้น
น า้แข็ง อาท ิโรงแรมน า้แข็งส าหรบัท่านที่ชอบความแปลกใหม่  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Seafront Premium Villa หรือเทยีบเท่า 
(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชื่อโรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 

 
 

    29 Dec 23 เมืองโรวาเนียมิ-น่ังรถเล่ือนทีล่ากโดยกวางเรนเดียร-์หมู่บ้านซานตา คลอส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโรวาเนียมิ” (Rovaniemi) เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนีต้ัง้อยู่
บนเส้นอารก์ติก เซอรเ์คิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขต
ภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ที่ยงคืนได้
ในช่วงฤดรูอ้นและแสงเหนือในช่วงฤดหูนาว ตวัเมืองมีแม่น า้เคมิไหลผ่านสวยงามเป็นอย่างยิ่ง 

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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น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านซานตา คลอส”  (Santa Claus Village) ซึ่งชาวฟินแลนดไ์ดส้รา้งขึน้
เพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่ง
โปสการด์ใหเ้พื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พรอ้มถ่ายรูปกบัพาหนะของซานตา คลอส 
พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่ เ ต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก  *** พร้อมรับ
ประกาศนียบตัรทีร่ะลึกในการเขา้เยีย่มบา้นซานตา้ ผูน้่ารกั ณ เสน้อาร์คติก เซอร์เคิล *** อิสระทุก
ท่านชอ้ปป้ิงของที่ระลกึตามอธัยาศยั หรือเก็บภาความน่ารกัของ หมู่บา้นซานตา้ ที่ส  าคญัอย่าลืมสง่ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Arctic City Hotel หรือเทยีบเท่า 
(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชื่อโรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 

  

   30 Dec 23 ซารร์ิเซลกา้-ฟารม์สุนัขฮัสกี ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางเขา้ชม “ฟารม์สุนัขฮัสกี”้ (Husky Farm) ชมความน่ารกัของสนุขัพนัธุไ์ซบีเรียน ฮสักี ้
ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกีเ้ป็นสุนัขพันธุ์พืน้เมืองที่มักเลีย้งไวใ้ชใ้นเขตหนาว 
จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผัสประสบการณอ์ันแปลกใหม่กบัการ ทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสนุขัฮสักี ้ที่มีไว้
บรกิารภายในฟารม์ (แพค็เกจระยะทาง 08-10 กม. ใชเ้วลา ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

น าท่านเขา้ พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทกุหอ้งที่พกัเป็นกระจก ท าใหท้่านรูส้ึกเสมือนนอนอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติจรงิๆ หากโชคดี ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของล าแสง ออโรรา่ Aurora ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึน้เฉพาะช่วงฤดหูนาวในบรเิวณขัว้โลกเท่านัน้ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก Kakslauttanen Arctic Resort หรือระดับเทยีบเท่า 
(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 
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   31 Dec 23 เมืองเคิรค์เนส-สัมผัสประสบการณก์ับ การจับปูยกัษ ์(KING CRAB SAFARI) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนนอรเ์วยส์ู่ เมืองเคิรค์เนส (Kirkenes) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของนอรเ์วย์ในเขตอารค์ติดเซอรเ์คิล ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของ
ภมูิภาคบาเรนส ์เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอรเ์วยท์ี่มีชื่อเสียงและไดร้บัความนิยมมากในช่วงฤดหูนาว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสมัผสัประสบการณก์บั การจับปูยักษ ์(KING CRAB SAFARI) ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น 
โดยมีเจา้หนา้ที่ขับรถสโนวโ์มบิลลากเลื่อน น าท่านสู่ทะเลสาบน า้แข็งพรอ้มสาธิตการจับปูยักษ์ ให้
ท่านไดส้นกุสนานกบัการตกปยูกัษ ์ 
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ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมือ้พิเศษให้ท่านได้ลิม้รส เนือ้ปูยักษ์ แบบสดๆ และ
รบัประทานกนัอย่างเต็มอ่ิม (มีบรกิารเครือ่งแต่งกายเพือ่ป้องกนัความหนาวเย็น)  
น าท่านชม โรงแรมหิมะ (Snow Hotel) ซึ่งท ามาจากน า้แข็งและหิมะ เปิดท าการในปี 2006 ซึ่งจะ
เปิดใหบ้ริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและ
หอ้งพักถูกตกแต่งดว้ยปะติมากรรมน า้แข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร ์เตียงโต๊ะและเกา้อีเ้ป็น
น า้แข็ง โดยจะมีการรกัษาอุณหภูมิไวท้ี่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบไดถ้ึง -30 องศา
เซลเซียส อิสระใหท้่านชมโรงแรมหิมะตามอธัยาศยั 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Thon Hotel Kirkenes หรือเทยีบเท่า 
(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชื่อโรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 

   1 Jan 24  ทะเลสาบอินารี (Lake Inari)-Siida Museum Inari-ขับสโนวโ์มบลิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  

หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินารี (Lake Inari) 
ทะเลสาบอินารี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของฟินแลนด ์อยู่ในเขตอารค์ติกเซอรเ์คิลยาว 
80 กิโลเมตร และกวา้ง 40 กิโลเมตร เป็น แหลง่เพาะพนัธุป์ลาน า้จืดที่อดุมสมบรูณท์างตอนเหนือ
ของฟินแลนด ์ทะเลสาบตัง้อยู่ในสว่นหนึ่งของแลปแลนดซ์ึ่งเป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ 
ใหท้่านถ่ายรูปเก็บภาพประทบัใจกบัวิวทิวทศันท์ี่สวยงามของทะเลสาบอินารี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเขา้ชม Siida Museum Inari พิพิธภัณฑข์องชาวแลปป์ ที่จดัแสดงเป็นเอ็กซิบิชั่น บอกเลา่
เรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมือง และอีกสว่นหนึ่งเป็น Open  Air  Museum ที่ให้
ท่านไดเ้ห็นภาพบรรยากาศจรงิของการด ารงชีวิต เป็นกลุ่มชาติพนัธเ์ก่าแก่ที่เคยโยกยา้ยถ่ินฐานไป
มาในเขตประเทศสวีเดน นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์รสัเซีย ชาวแลปป์นิยมเลีย้งกวางเรนเดียรไ์วใ้ชง้าน ซึ่ง
ท่านสามารถหาซือ้สินคา้ที่ระลกึผลิตภณัฑจ์ากกวางเรนเดียรเ์ป็นของฝาก 
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จากนั้นน าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” (Snowmobile) หรือเจ้า
ตีนตะขาบติดสกี โลดแลน่ไปตามทุ่งหิมะ ลดัเลาะป่าน า้แข็ง ผ่านชมทศันียภาพของหิมะกวา้งไกลสดุ
สายตาโดยจะมีไกดท์อ้งถิ่นขับน าทางและปิดทา้ยขบวน   (*** ขบัสโนว์โมบิล คนัละสองท่าน หาก
ตอ้งการขบัคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ 6,500 บาท / มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทา้ลยุ
หมิะเตรียมไวบ้ริการทกุท่าน ***)  

 
 
 



KEU120921-AY Extreme Winter Finland Helsinki Kemi Rovaniemi Saariselkä Kirkenes 9D7N 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Kultahippu Hotel & Apartments หรือเทยีบเท่า 
(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชื่อโรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 

     2 Jan 24 สนามบนิอิวาโล-สนามบนิเฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  

น าท่านเดินทางสูส่นามบินอิวาโล เพื่อเดินทางสู ่กรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด ์   
09.15 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินนแ์อร ์เที่ยวบินที่ AY602 (09.15-10.45) 
10.45 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด ์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
13.55 น. ออกเดินทางจากเมืองเฮลซิงกิ กลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY141 (13.55-06.25+1) ใชร้ะยะเวลา

ในการเดนิทางประมาณ 11 h 30 min บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

     3 JAN 24 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์-อิวาโล 
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
26 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 229,999.- 229,999.- 75,000.- 

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 20 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  
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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. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7% และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถกูตอ้ง 

จะตอ้งบวกภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ 
จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า
ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปคนขบัรถในยโุรป และ ทิปหวัหนา้ทวัร ์60 ยูโร/ท่าน/ทิป 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 80,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 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 
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6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน 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 

 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก 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 
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เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ หรือตั๋วโปรโมชั่น) หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–59 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
4. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

5. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า
มัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
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กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้
ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน
การเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

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 ้ 
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6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค 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 เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

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 
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9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

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

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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