


06.00 น.  Check-In ที�สนามบนิสุวรรณภมู ิประต ู4 เคาน์เตอร ์G สายการบินฟ�นแอร์

                เจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวก ในเรื�องสัมภาระ เชญิทา่นรอที�ห้องพักผูโ้ดยสารขาออก

09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของฟ�นแลนด ์โดยสายการบินฟ�นแอร ์

               เที�ยวบนิที� AY142

15.00 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซงิก ิผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง รอเปลี�ยนเที�ยวบนิ

16.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ โดยสายการบนิฟ�นแอร ์เที�ยวบนิที� AY7023

17.40 น. ถึงเมืองโรวาเนียมิ รถโค้ชนําคณะเข้าสู่ที�พักโรงแรม

19.00 น. รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

 นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Scandic Hotel Rovaniemi **** 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั



วนัที� 2 โรวาเนียม ิซานตาคลอส วิลเลจ
SEASIDE GLASS VILLAS

09.00 น. 
      เขา้สู่หมูบ่า้นซานตา้ (Santa Clause Village) 
   ซึ�งตั�งอยูบ่นเส้นอารค์ตกิเซอรเ์คิล แลนดม์ารค์
   ที�นักทอ่งเที�ยวจะแวะเวยีนมาถา่ยรูปกบัคุณลงุ
   ซานตา้ที�ใจด ีเป�นที�ระลกึในการมาเยอืนภายใน
   หมูบ่า้นยงัมทีี�ทาํการไปรษณีย์ สําหรบัทา่นที�
   ตอ้งการส่งของขวญัไปยงัคนที�ทา่นรกั, รา้นขาย
   ของที�ระลกึ และกจิกรรมอื�น ๆ อกีมากมาย
12.00 น. 
      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
บา่ย  
      เดนิทางสู่เมอืงเคม ิ(Kemi) เมืองที�ตั�งรมิทะเล
   บนอา่วบอทเนียแห่งทะเลบอลตกิ นําทา่นเขา้สู่
   ที�พัก SEASIDE GLASS VILLA ถกูออกแบบให้
   สามารถชมทศันียภาพ ได้ทั�งกลางวนัและกลางคืน 
   มคีวามเป�นส่วนตวัและสวยงามที�สุดอีกแห่งในเขต
   แลปป�แลนด ์

 **Aurora Hunting Inside resort** 
   (ภายในบรเิวณรสีอรท์ยามค�าคืนปลอดแสงไฟ 
   ทา่นสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได)้
19.00 น. 
      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร
   นําทา่นเขา้สู่ที�พัก SEASIDE GLASS VILLA

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนที�โรงแรม



วนัที� 3 เคม ิ- SNOWMOBILE
LUMILINNAN SNOW CASTLE
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนที�โรงแรม

09.00 น. Activities 1

       สัมผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขับขี�รถ SNOWMOBILE พาหนะที�

คล่องตวัที�สุดในการเดินทางบนทุง่น�าแขง็ ทา่นจะไดร้บัคําแนะนําในการขบัขี�ที�ถกูตอ้ง

สนกุสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที� ผูเ้ชี�ยวชาญ โดยทางบรษัิทฯ จะมีการจดัเตรยีม

เครื�องกนัหนาวให้ทา่นอยา่งครบถว้นตั�งแต ่ศีรษะจรดเทา้

12.30 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั Ice Restaurant

บ่าย  Activities 2

     SnowCastleexhibition ในแตล่ะป�จะมีการแกะสลกัน�าแขง็ โดยทมีงานจะออกแบบให้

เป�นเมืองน�าแขง็ขนาดใหญ ่ตกแตง่ไปดว้ยประตมิากรรมน�าแขง็ ตามแนวคิดของแตล่ะป�

รวมถึงการสรา้ง Snow Hotel อีกหนึ�งประสบการณ์ของการสรา้งโรงแรมน�าแขง็ในรูป

แบบธมีตา่ง ๆ สรา้งสีสันให้คุ้มค่ากบัการทอ่งเที�ยวแถบขั�วโลก (กําหนดแลว้เสรจ็ใน

เดือนมกราคม 2022)

19.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Scandic Hotel Kemi****

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 



Activities 3

       เดินทางสู่ทา่เรอื SAMPO ICEBREAKER เรอืตัดน�าแขง็ที�โด่งดงัที�สุดในโลก หลงัจาก

ปลดประจําการแลว้ มีการนํามาให้นักทอ่งเที�ยวไดสั้มผสักับประสบ การณ์ใหม ่ๆ จาก

เรอืทลายน�าแขง็ที�บดทลายมากวา่ 30 ป�ในเขตอารค์ตกิ ทลายทุง่น�าแขง็ที�จบัตวัหนากวา่

1 เมตรในแตล่ะวนัเพื�อเป�ดเส้นทางเดินเรอืในทะเล 

Ice Floating ลงวา่ยน�ากลางทะเลที�หนาวเยน็ยะเยอืก ทา่มกลางอุณหภมูทิี�ตดิลบกวา่ 20

องศาเซลเซยีส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

13.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย  

     เดินทางสู่เมืองโรวาเนียม ิเมืองหลวงแห่งแลปแลนด ์ตั�งอยูบ่นเส้น Arctic Circle

หรอืวงกลมละตจิดู 66 องศาเหนือ ที�มีปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ที�ยงคืนในชว่งฤดรูอ้น

(Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ(Northern Light) ในชว่งฤดหูนาว

19.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

      นําทา่นเข้าสู่ที�พัก ARCTIC TREEHOUSE HOTEL

 **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรสีอรท์ยามค�าคืนปลอดแสงไฟ

ทา่นสามารชมปรากฏ การณ์แสงเหนือได้)

วันที� 4 เคม ิ- SAMPO ICEBREAKER
โรวาเนียม ิARCTIC TREEHOUSE

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนที�โรงแรม



วันที� 5 ซารเิซลกา้ KAKSLAUTTANEN
นอนบา้นอกิล ูREINDEER SAFARI

09.00 น. Activities 5

       เริ�มกจิกรรมกบัประสบการณ์ขบัเคลื�อน สนัุขลาก

เลื�อน Husky Safari (30 นาท)ี 

ฮัสกี�เป�นสนัุขที�มีมายาวนานกวา่ 3,000 ป�มาแลว้ จงึได้

กลายมาเป�นสุนัขลากเลื�อนพันธุแ์ท ้ที�มปีระสิทธภิาพ

ในการลากเลื�อนสงูสดุ ในบรรดาสุนัขลากเลื�อน

ทั�งหมด นอกจากนี�สนัุขลากเลื�อนยงัเป�นกฬีายอดนิยม

โดยม ีมัชเชอร ์(Musher) เป�นผูบ้งัคับเลื�อนในการ

แขง่ขนัแตล่ะครั�ง จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศ

แถบขั�วโลก

12.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย  

     เดินทางสู่เมอืงคีรก์เคเนส Kirkenes เมอืงที�ตั�งอยู่

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือสุดของนอรเ์วย ์ไกลจากเส้น

อารก์ ตกิ 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรสัเซยีเพียง

15 ก.ม. หรอืรูจั้กกนัในนาม นครหลวงแห่งทะเลบาเรน้

ซ ์บา้นหลากสีสันสไตลน์อรว์เีจยีน เรยีงรายชวนให้ชา่ง

ภาพกดชดัเตอรแ์บบรวั ๆ นอกจากนี�เมอืงนี�ยงัเป�น

เมอืงสดุทา้ยของเส้นทางเรอืสําราญเหนือสดุของ

นอรเ์วย ์Hurtigruten

18.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก Scandic Hotel Kirkenes 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดียวกนั

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนที�โรงแรม



09.00 น.

      นําทา่นเดินทางสู่เมอืงซารเิซลกา้ เมอืงที�เป�นที�ตั�งของกลาสอกิลทูี�มชีื�อเสียง

12.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย  

     เดินทางสู่แคสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รสีอรท์สุดชคิ แบบ

Glass Igloo ผสมผสานบา้นไมแ้บบลอ็กชาเลต์่ แห่งแรกและแห่งเดียวในเขตอารค์ตกิ

แลปป�แลนด ์ให้ทา่นไดสั้มผสัประสบการณ์พิเศษสดุ ณ ที�แห่งนี� ยงังดงามและคงไวด้ว้ย

เสน่ห์ของการวาง Landscape ที�สวยงามแกผู่ไ้ด้มาเยอืน นับไดว่้าเป�นเอกลกัษณ์ที�โดด

เด่นไม่เหมือนใคร เพียงแห่งเดียวเทา่นั�น (ภายในห้องพักมสิี�งอํานวยความสะดวกครบ

ครนั) นําเขา้พัก Kelo Glass Igloos เป�นบา้นไมส้นเอกลกัษณ์ของแลปแลนด ์ที�ผสม

ผสานกบัโดมแก้วโปรง่ใสแบบอกิล ูGlass Igloo ถูกออกแบบให้เป�นเอกลกัษณ์เฉพาะใน

มุมมองที�สวยงาม กระจกซึ�งได้ถกูออกแบบพิเศษ มกีารปรบัอุณหภมูภิายในห้องให้

อบอุ่นตลอด และป�องกนัหิมะเกาะเป�นน�าแขง็ ทา่นสามารถมองผา่นทะล ุGlass Igloo

จากเตยีงนอนในค�าคืนที�แสงเหนืออาจจะปรากฏขึ�น เป�นประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ

เย็น   Activities 4

           Reindeer Safari หนึ�งกจิกรรมที�สรา้งความน่ารกัคือ กวางเรนเดยีรล์ากเลื�อน

พาหนะสําคัญของคุณลงุซานตา้ ที�ใชใ้นการเดนิทางไปสถานที�ต่างๆ

19.00 น. 

      รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคาร

ค�า                             **Aurora Hunting Inside resort** 

ภายในบรเิวณรสีอรท์ยามค�าคืนปลอดแสงไฟ 

ทา่นสามารถชมปรากฏ การณ์แสงเหนือได้

วนัที� 6 KAKSLAUTTANEN HUSKY
SAFARI – คีรก์เคเนส (นอรเ์วย)์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนที�โรงแรม



09.00 น. Activities 6

       นําทา่นพบกบัประสบการณ์ใหม ่ๆ ที�รวมความสนกุและตื�นเต้นไวด้ว้ยกนั King

Crab Safari ควบคู่ไปกบัพาหนะคู่ใจของชาวแลปป�แลนด ์ตะลยุทุง่น�าแขง็แลงค์ฟยอรด์

สู่ป�าไทก้าแห่งไซบเีรยีน ไกด์ทอ้งถิ�นบอกเลา่เรื�องราวของชวิีตความเป�นอยูแ่ละ

วฒันธรรมพรอ้มเรื�องราวในอดตีของผูค้นที�อาศัยอยูใ่นแถบนี�

12.00 น. 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย  

     นําทา่นเดินทางสู่ Aurora Village Ivalo อกิลทูี�มชีื�อเสียงอกี 1 แห่งของเมอืงอวิาโล่

19.00 น.

       รบัประทานอาหารค�า ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเขา้สู่ที�พัก AURORA VILLAGE IVALO

           **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรสีอรท์ยามค�าคืนปลอดแสง

ไฟ ทา่นสามารถชมปรากฏ การณ์แสงเหนือได)้

วนัที� 7 KING CRAB SAFARI อวิาโล่
AURORA VILLAGE IVALO

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนที�โรงแรม



วนัที� 8 อวิาโล ่เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ

09.10 น. 

       เดินทางสู่กรุงเฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟ�นแอรเ์ที�ยวบนิที�  AY602

10.40 น. 

      คณะเดินทางถงึกรุงเฮลซงิก ิระหวา่งรอเปลี�ยนเที�ยวบนินําทา่นเดินทางเขา้สู่เมอืง

อิสระให้ทา่นได้ชอ้ปป�� งสินค้ากอ่นกลบัตามอธัยาศัย

16.50 น.

       ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฟ�นแอร ์เที�ยวบนิที�  AY141

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนที�โรงแรม

วนัที� 9 เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ

07.25 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ



       ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกดิเป�นวงรอบ ๆ ขั�วแม่
เหลก็โลกพาดผา่นประเทศตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ไอซแ์ลนด ์กรนีแลนด ์แคนาดา อลาสกา้
รวมไปถงึตอนเหนือของสแกนดิเนเวยี นอรเ์วย ์สวเีดน ฟ�นแลนด ์รสัเซยี เมอืง
เหลา่นี�อยูใ่ตว้งแหวนออโรรา่ (Aurora Ring) จงึทาํให้มีโอกาสที�จะเห็นแสงเหนือ
ได้มากที�สุด การชมแสงเหนือจะเริ�มกนัในชว่งฤดหูนาว (ปลายเดือนสิงหาคม) ไป
จนถงึฤดูใบไม้ผล ิ(เดอืนเมษายน) การที�จะไดเ้ห็นแสงเหนือนั�น ขึ�นอยูก่บัป�จจยั
หลายอยา่ง สําคัญที�สุดกคื็อ ปรมิาณและความเขม้ขน้ของ Solar Storm ซึ�งสามารถ
ดูได้จาก KP Index ของแสงเหนือที�พยากรณ์ในแตล่ะวนัซึ�งมทีั�งหมด 7 ระดบั

       (หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวข้างตน้ เป�นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที�ยว ซึ�งอาจมกีาร
เปลี�ยนแปลง เนื�องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่ง
เที�ยวที�สมบรูณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วนักอ่นการเดินทางเท่านั�น)

       หมายเหตุ ทางบรษัิท ฯ ได้จัดเตรยีมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วันก่อนการเดิน
ทาง โดยซื�อตั�วเครื�องบิน, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที�พัก, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที�เข้า
ชมต่าง ๆ เพื�อเป�นการเตรยีมพรอ้มให้กับกรุป๊ทวัร ์ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย
อาท ิการยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การพลาดเที�ยวบิน (ขึ�นเครื�อง
ไม่ทนั), การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง อันเป�นผลทําให้การเดินทางล่าชา้ หรอื ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทวัร ์มีสิทธิ�ในการปรบัเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงนิ
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที�ทา่นได้ชาํระมาแล้ว เพราะทางบรษัิท ฯ ได้มีการตกลงชาํระค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้วและหากมีค่าใชจ้่ายใด ๆ ที�เกิดขึ�นนอกเหนือ จากในรายการทวัร์
หัวหน้าทวัรจ์ะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบรษัิทฯ มิอาจรบัผดิชอบได้

ข้อมูลน่ารู้เกี�ยวกับแสงเหนือ "Aurora Borealis"



ค่าทัวร์รวม

 ✔  ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ�มของน�ามนัเชื�อเพลิง 

      ณ วนัที� 01 ตลุาคม 2564 (กรุงเทพฯ-เฮลซงิกิ-โรวาเนียม ิ/ อวิาโล–เฮลซงิก–ิกรุงเทพฯ)

✔   ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดเินเวยี ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ

✔   ค่าเขา้ชมสถานที�ตา่งๆตามที�ระบุในรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky 

      Safari  / Reindeer Sleigh / King Crab Safari

✔   ค่าโรงแรมที�พักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดียวกัน โดยพักเป�นห้องแบบ 

      Twin / Double ในกรณีที�ทา่นจองห้องพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป�น

      เตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดเินเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป�แลนด ์ส่วน

      ใหญ่จะไม่มเีครื�องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี�ยนยา้ยเมอืงพัก หากวนัดงักลา่วมกีาร

       จัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป�นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เทา่ตวั

✔    ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ทา่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิ�นใน

       แตล่ะประเทศ

✔    ค่าทปิพนักงานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไวท้ี� 2 ยโูร / ทา่น / วนั

✔    ค่าธรรมเนียมวซีา่ฟ�นแลนด ์(เชงเกน้)

✔    ค่าประกันการเดนิทางของ บรษัิท MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL 

       GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชวีติ/อวยัวะจากอุบติัเหต ุสําหรบัผูเ้อาประกนัภยั

       อายมุากกวา่ 16 ป�น้อยกวา่ 75 ป� ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่ง

       ประเทศ 1,500,000บาท ตอ่เนื�องหลงัจากกลับถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทั�งนี�

ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที�ไม่ไดเ้กดิจากโรคประจําตัว 

(หากมคีวามประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน

ความลา่ชา้ของสัมภาระและเที�ยวบนิกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอยีดของ

กรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร)์

✔    ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น�าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรมั ส่วนกระเป�าใบเลก็อยูใ่น

ความดูแลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั (สายการบนิฟ�นแอร ์เข้มงวดเรื�องน�าหนักกระเป�า

ซึ�งอาจทาํให้ทา่นตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิ�ม)



ค่าทัวร์ไม่รวม
    ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ของค่าบรกิารทวัร์
    ค่าภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%
    ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์และไกด์ทอ้งถิ�น
    ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)
    ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในห้องพัก และค่า

       อาหารที�สั�งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในรา้นอาหารนอก
       เหนือจากที�ทางบรษัิทฯ จัดให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป�นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่น
       ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ�ม

เงื�อนไขการจองทวัร์

การจองทวัร ์(How to make your reservation)
       เพื�อเป�นการยืนยันการเดิน ทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงนิมดัจําลว่ง
หน้า 35,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึ�งทา่น ภายใน 3 วนันับจากวนัที�จอง ซึ�งเงนิมดัจําดงั
กลา่วจะเป�นการยืนยันการจองของทา่น และกรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลอืลว่งหน้า 21
วนัก่อนการเดินทาง และ 30 วนักอ่นการเดินทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON
(เทศกาลป�ใหม,่ ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดอืนตลุาคม)  หาก
ทา่นไม่ชาํระเงนิส่วนที�เหลอืตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยไม่มีเงื�อนไข

      ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation)
เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอื�ออํานวยต่อบคุคลดงัตอ่ไปนี�
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่รบัจองทวัรสํ์าหรบัลกูค้าดงัตอ่ไปนี�
1. เด็กที�มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายทุี�มีความจําเป�นตอ้งใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั
3. ผู้เดินทางที�บ่งบอกการเป�นบคุคลไร้ความสามารถ



การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
High Season = เดอืนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลป�ใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)

หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะของทา่นไมไ่ดร้บัการ

พิจารณาอนมุตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามอนัเป�นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ�งการ

ยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถอืเป�นการยกเลกิตามเงื�อนไขของวนั

เวลาที�ยกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที�ทา่นไมแ่น่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิซีา่จาก

ทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําให้ทา่นยื�นขอวซีา่แบบเดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่

แบบกรุป๊

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทาง ต�ากวา่ 15 ทา่น โดยที�

จะแจง้ให้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหน้ากอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการทอ่ง

เที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณีที�เกดิเหตจํุาเป�นสดุวสัิยดงันี� การลา่ชา้ของสาย

การบนิ, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต ุฯลฯ และทางบรษัิทฯจะไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื�องจากการกระทําที�ส่อไป

ในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ี�ทา่นชาํระมาแล้ว



การขอเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees)
       หากทา่นประสงค์จะขอเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง สามารถทาํไดล้ว่งหน้ากอ่น
การเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สียค่าใชจ้า่ย และ 60 วนักอ่นการเดนิทางในชว่ง
เทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดอืน
ตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลป�ใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)

ตั�วเครื�องบิน (Air Ticket)
        ในการเดนิทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หาก
ตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยส่วนตา่งที�สายการบนิ
เรยีกเกบ็ และการจดัที�นั�งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบริ
ษัทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบนิเทา่นั�น และหากทา่นไม่แน่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจ
สอบกบัเจ้าหน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทาํ REFUND ไดห้รอื
ไม่กอ่นที�ทา่นจะชาํระเงนิค่าทวัรส่์วนที�เหลอื

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน�ามนัเชื�อเพลงิของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
        คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 1 เมษายน 2564
การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถือเป�นค่าทวัรส่์วนเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสิทธิ�ในการเรยีกเกบ็ตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว


