
 

 

 

 



 

 

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

เคาน์เตอรส์ายการบินฟินแอร ์(AY) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

08.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเท่ียวบนิท่ี AY142 (08.05-15.35)  

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 12 h 30 บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เมืองท่ีมีพืน้ท่ีอยู่ทางภาคเหนือของฟินแลนด ์ขึน้ช่ือในการพัฒนา

ทางดา้นเทคโนโลยี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ี่พกั 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที ่Break Sokos Hotel Flamingo หรือเทยีบเท่า 

 27 Dec 23 เมืองเรคยาวคิ-ภเูขาครีก์จูเฟล (Kirkjufell) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ 
07.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเรคยาวิค โดย สายการบนิฟินนแ์อร ์เท่ียวบนิท่ี AY 991 



 

 

09.25 น. เดนิทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (Keflavík International Airport) เพ่ือน าทา่นสู ่เมืองเรคยา
วิค (Reykjavík) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เรียบรอ้ยแลว้   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ฝ่ังตะวันตกของไอซแ์ลนด ์(West Iceland) เพ่ือน าท่านสู่ เมืองบอร์
การเ์นส (Borgarnes) น าท่าน ช่ืนชมกับความสวยงามของ ภูเขาคีรก์จูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ี
เสมือนเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณป์ระเทศไอซแ์ลนดเ์ลยก็ว่าได้ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนกัท่องเท่ียว 



 

 

และช่างภาพมืออาชีพจากทั่วโลกท่ีต้องมาเยือน ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เพ่ือให้ท่านได้
ถ่ายภาพความงดงามของท่ีน่ีกลบัไปเป็นท่ีระลึกเป็นภูเขาท่ีมีความสงูประมาณ 463 เมตรลอ้มรอบ
ไปดว้ยวิวทิวทศันส์ดุอศัจรรย ์ทัง้หาดทราย ชายทะเล และน า้ตก ไม่ว่าจะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มี
ความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวท่ีจะมองเห็นภเูขาปกคลมุไปดว้ยหิมะสีขาวอิสระให้
ทา่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hótel Reykjavík Grand หรือเทยีบเท่า 



 

 

      28 Dec 23 อุทยานแหง่ชาตธิิงเวลลีร-์น ้าพุร้อนกียเ์ซอร-์น ้าตกกูลลฟ์อสส-์ 
                                ขับรถสโนวโ์มบลิตะลุยหมิะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตธิิง
เวลลีร ์(Thingvellir National Park)  อยูท่างดา้นตะวนัออกของเรคยาวิค  เป็นอทุยานแห่งชาตแิหง่แรกของ



 

 

ไอซแ์ลนด ์ซึ่งก่อตัง้ขึน้เม่ือปีค.ศ. 1928 ถกูขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) วา่ใหเ้ป็นสถานท่ีอนั
เป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดใน
โลก (The Mid-Atlantic Rift) แลว้ ยงัมีภเูขา ทุง่ลาวา หบุผา ถ า้ ล  าธาร น า้ตก และทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
ประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกท่ีกวา้งขึน้ในแต่ละปี พรอ้มชมร่องรอยอาคารรฐัสภาอนัเก่าแก่ตัง้แตปี่ 
930 อิสระใหท้า่นถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอธัยาศยั 



 

 

จากนั้นน าท่านชม น ้าพุร้อนกีย์เซอร์ (Geysir) น า้พุรอ้นท่ีตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ไอซแ์ลนดมี์ความรอ้นประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึน้มาจากใตด้ิน ในอดีตน า้พรุอ้น สามารถ
พุ่งไดส้งูถึง 200 ฟุตทีเดียว แตใ่นปัจจบุนัยงัสามารถพุ่งไดม้ากสดุท่ีประมาณ 60 – 100 ฟุต ทกุๆ 5 
นาทีนบัเป็นหนึ่งในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแหง่หนึ่ง 



 

 

 
น าท่านชม น ้าตกกูลลฟ์อสส ์(Gullfoss)  หรือไนแองการา่แห่งไอซแ์ลนด ์ถือเป็นน า้ตกท่ีมีช่ือเสียง
แหง่หนึ่งของประเทศและยงัจดัวา่เป็น 1 ใน 3 ท่ีไอซแ์ลนดจ์ดัใหอ้ยูใ่นเสน้ทาง “วงกลมทองค า” ท่ี 
เม่ือผูม้าเยือนไอซแ์ลนดต์อ้งมาทอ่งเท่ียว ช่ือน า้ตกแหง่ Gullfoss มาจากค าวา่ Gull ท่ีแปลวา่ ทองค า 
และ Foss ท่ีแปลว่า น า้ตก เม่ือรวมกนัหมายถึง น า้ตกทองค า ถือเป็นหนึ่งในความม+หศัจรรยท์าง
ธรรมชาตริะดบัโลกท่ีเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งท่ีความ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

น าทา่นเก็บเก่ียวประสบการณก์ารท่องเท่ียวบนธารน า้แข็ง ดว้ยการขบัข่ีรถสโนวโ์มบิลตะลยุไปในทุ่ง
น า้แข็ง น า้แข็งขนาดใหญ่ของธารน า้แข็งลางโจกุล(Langjökull) ท่ีใหญ่เป็นท่ีสองของประเทศ
ไอซแ์ลนด ์อย่างเต็มอ่ิมตลอด 1 ชั่วโมง (คนัละ 2 ท่าน พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกนัความหนาว, 
หมวกกนันอ็ค, ถงุมือ, รองเทา้บู๊ท)  

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พักที ่ION Adventure Hotel หรือเทยีบเท่า 



 

 

(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชื่อโรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง เนือ่งจากโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ปนอนเมืองใกลเ้คยีงแทน**) 



 

 

    29 Dec 23 เคริด-กิจกรรมการขีม้่า-น ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส-์น ้าตกสโกกาฟอสส-์ 
                                หมู่บ้านวกิ-หาดทรายด า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายรูป เคริด (Kerid Crater ) ปากปล่องภูเขาไฟ ในสมยัโบราณเป็นร่องรอยปล่องภูเขา
ไฟท่ีดบัแลว้มีน า้ท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีน า้ขงัตวัอยู่ใตด้ิน เป็นลกัษณะภูมิ

ประเทศท่ีหาชมไดย้าก ปล่องภูเขาไฟ เคริด (The Crater Kerid) มีความกวา้ง 270 เมตร และความ
ลึกถึง 55 เมตร ท่ีน่ีมีอายมุากกว่า 3,000 ปี จะสงัเกตเห็นไดช้ดัว่าน า้ในทะเลสาบจะมีสีฟ้าชดัมาก



 

 

ตดักบัสี ดนิ จากนัน้น าทา่นสนกุสนานกบั กิจกรรมการขี่ม้า (Horse Riding) มา้ไอซแ์ลนด ์เรียกว่า 
Icelandic horse เป็นหนึ่งในสายพนัธุท่ี์มีสายเลือดบริสทุธ์ิท่ีสดุในโลก เพราะไม่มีการผสมขา้มสาย
พนัธจ์ากท่ีอ่ืน (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม น ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส(์Seljalandfoss) น า้ตกท่ีมีช่ือเสียงและถูกขนานนามว่าเป็น
น า้ตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของไอซแ์ลนด ์เป็นส่วนหนึ่งของแม่น า้เซลย่าลนัดซ์่าซึ่งมีตน้ก าเนิดอยู่ใต้
ธารน า้แข็ง น า้ตกแห่งนีแ้มจ้ะค่อนขา้งแคบแตมี่จุดเดน่อยู่ท่ีความสงู และนกัท่องเท่ียวสามารถเดิน
ลอดไปหลงัมา่นน า้ตกได ้เป็นการเท่ียวชมน า้ตกท่ีใหม้มุมองแปลกตาและนา่คน้หาตา่งจากท่ีอ่ืนๆ  

จากนัน้ชม น ้าตกสโกกาฟอสส์(Skogafoss) คือแลนดม์ารก์ท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
ไอซแ์ลนด ์นอกจากสโกกาฟอสสจ์ะเป็นน า้ตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุทางตอนใตข้องประเทศแลว้ ยงัเป็น



 

 

น า้ตกท่ีสงูท่ีสดุ โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นน า้ตกท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ
ไอซแ์ลนดอี์กดว้ย สโกกาฟอสสเ์ป็นน า้ตกขนาดใหญ่ มีน า้แรงและไอน า้ฟุ้งกระจายตลอดเวลา หาก
นักท่องเท่ียวมาถึงท่ีน่ีในช่วงเวลาท่ีมีแดดส่องมาทางน า้ตกจะสามารถเห็นรุง้กินน า้อยู่ดา้นหน้า
น า้ตกไดอ้ยา่งชดัเจน บางครัง้หากโชคดีอาจไดเ้ห็นรุง้กินน า้สองชัน้ ซึ่งสวยงามและนา่ประทบัใจมาก 
 
 
 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก(Vik) หมู่บา้นเล็กๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ท่ีมีรายช่ือในการจดัอันดบั
ชายหาดท่ีสวยท่ีสดุในโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 เป็นหมูบ่า้นท่ีมีฝนตกมากท่ีสดุในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้า่จะ
ไมใ่ชช่ายหาดท่ีดีท่ีสดุแตก็่เป็นสถานท่ีนา่มหศัจรรยท่ี์นา่ไปชมเป็นอย่างยิ่ง น าทา่นชม เรยนิ์สฟายา
ร่า (Reynisfjara) เป็นหาดทรายด าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของไอซแ์ลนด ์และเป็นหนึ่งในหาดท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสดุในโลก ทรายสีด าท่ีชายหาดแหง่นีเ้ป็นตะกอนเม็ดทรายสีด าท่ีเกิดจากการสกึกรอ่นของหินลาวา 
และแนวหินบะซอลตท่ี์ถูกพดัพาไปสะสมตวับริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนีมี้ความหนาแน่นและ
ทนทานตอ่การแตกสลายผพุงั บริเวณนีเ้ป็นบริเวณท่ีคล่ืนพดัแรง จะพดัเอาวตัถท่ีุมีความหนาแน่น
นอ้ยกว่าออกไป วตัถท่ีุมีความหนาแน่นมากกว่าจะถกูพดัพาออกไปไดช้า้หรือยงัคงสะสมรวมตวักนั
อยู ่จนกลายเป็นชายหาดท่ีมีทรายสีด า 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที ่Hotel Klaustur หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

   30 Dec 23 โจกุลซารล์อน-ถ า้น า้แขง็วัทนาโจกุล-Crystal Ice Cave-Diamond Beach 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม โจกุลซารล์อน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน า้แข็งอายกุว่า 1,000 ปีท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ไอซแ์ลนด ์และใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาด
เทา่กบัธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรอ์นัโดง่ดงัมาแลว้
หลายเรื่อง นอกจากท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกับภาพของกอ้นน า้แข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมา
จ านวนมากท่ีละลายลงมาจากภูเขาน า้แข็งดา้นบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารน า้แข็งขนาด
แปดพนักวา่ตารางกิโลเมตรแหง่นี ้

จากนัน้น าทา่น เขา้ชม ถ า้น า้แข็งวัทนาโจกุล (Crystal Ice Cave Vatnajokull) 
Crystal Ice Cave Vatnajokull เป็นหนึ่งในถ า้น า้แข็งท่ีไดร้บัการยอมรับว่างดงามตระการตามาก
ท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นถ า้ท่ีเกิดในทะเลสาบแช่แข็งทะเลสาบท่ีเกิดจากธารน า้แข็ง เบรดาเมรค์รู ์
โจกุล(Breiðarmerkurjökull, Glacier) มีลักษณะเป็นถ า้น า้แข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่งหนึ่งใน
ประเทศไอซแ์ลนด ์เป็น ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajokull National Park) 



 

 

อุทยานแห่งชาติท่ีตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีปากถ ้าท่ีเป็นปล่องน า้แข็งสูง
ประมาณ22 ฟตุ แตเ่น่ืองจากสภาพอณุหภมูิท่ีคอ่นขา้งมีการเปล่ียนแปลงบอ่ย รูปแบบของถ า้น า้แข็ง

จึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส าหรบัการเขา้ไปชม ความงดงามของถ า้
น า้แข็งนั้น ตอ้งอาศยัความปลอดภัยเป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาวคือช่วงท่ีเหมาะแก่การมาชม
ความงามของถ า้น า้แข็งแห่งนีม้ากท่ีสุด น าท่านเขา้ชมความงดงามเหนือค าบรรยาย และถ่ายภาพ
ความงดงามตามอธัยาศยั 



 

 

จากนั้นน าท่าน แวะถ่ายภาพกับ หาดไดมอนด์ (Diamond Beach)  หาดไดมอนด ์(Diamond 
Beach) เป็นแถบทรายสีด าท่ีอยู่ในท่ีราบน า้แข็งเบรดาเมรค์ูรซ์านดูรท่ี์ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกุลซาลอนบนชายฝ่ังทางใตข้องประเทศไอซแ์ลนด์ ท่ีหาดไดมอนด ์ภูเขา
น า้แข็งท่ีปกคลุมทะเลสาบธารน า้แข็งโจกุลซาลอนถูกชะลา้งบนชายฝ่ัง  ท าใหเ้กิดความแตกต่าง
อยา่งสิน้เชิงกบัทรายสีด าจากภเูขาไฟ อิสระใหท้า่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเฮลลา่ (Hella) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

ทีพั่ก Stracta Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

 

   31 Dec 23 กรุงเรคยาวคิ-Blue Lagoon 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซแ์ลนด ์ซึ่งเป็น
เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีอยูเ่หนือสดุของโลก และมีอากาศท่ีบรสิทุธ์ิท่ีสดุในโลก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บลู ลากูน (Blue Lagoon) สถานท่ีอาบน า้แร่ขนาดใหญ่ และมีช่ือเสียง
ท่ีสดุในโลก เป็นบอ่น า้รอ้นท่ีมีแรธ่าตตุา่งๆมากมาย ซึ่งชว่ยรกัษาผิวพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง อิสระใหท้่าน
แช่ตวัในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทาง (มีชุดว่ายน า้ใหเ้ช่าส าหรบัท่านท่ี
ไมไ่ดเ้ตรียมไปเอง)  

 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้แวะถ่ายรูปและชมทิวทศันอ์นังดงามของคาบสมทุรเรคยาเนส (Reykjanes)  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hótel Reykjavík Grand หรือเทยีบเท่า (จ านวน 2 คืน) 

   1 Jan 24  ล่องเรือชมวาฬ-กิจกรรมล่าแสงเหนือ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  



 

 

จากนัน้น าทา่นท ากิจกรรมท่ีไมค่วรพลาดคือการล่องเรือชมวาฬกลางทะเล ซึ่งทา่นมีโอกาสเห็นวาฬ
มิงค ์สงูถึง 98.2% น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ ซึ่งเป็นกิจกรรมอนัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการ
ดปูลาวาฬแบบธรรมชาติ 

 
*** ทัง้นีก้ารล่องเรือชมปลาวาฬนัน้ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนัเป็นหลกั ทางบรษิัทตอ้งขอ
สงวนสิทธ์ิยกเลิกหรือ เปล่ียนแปลงในกรณีท่ีสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

จากนัน้ น าทา่นออกลา่แสงเหนือ โดยปรากฏการณแ์สงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA 

BOREALIS) เป็นปรากฏการณท่ี์ เกิดขึน้ตามธรรมชาติในเขตบรเิวณขัว้โลกเหนือในกลุม่ประเทศท่ี
อยูใ่นเขตอารก์ตกิ เซอรเ์คลิ โดยมีประเทศ ไอซแ์ลนด ์รวมอยู ่ดว้ย และถือเป็นปรากฎการณท่ี์เห็นได้
ยาก ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, คา่ KP , สถานท่ีเกิด , มกัจะพบเห็นไดท้ั่วไปเน่ืองจากเป็นแสงท่ีมาจาก
ชว่งชัน้บรรยากาศ โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยูใ่นระหวา่งเดือนกนัยายน  – 
กลางเมษายน ของทกุปี 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hótel Reykjavík Grand หรือเทยีบเท่า 

     2 Jan 24 สนามบนิเฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์-ช้อปป้ิงบริเวณถนนเอสปลานาด ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ 
10.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเฮลซิงกิ โดย สายการบนิฟินนแ์อร ์เท่ียวบนิท่ี AY 992 
15.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์

*** เวลาทีเ่ฮลซิงกิเร็วกว่าเมืองเรคยาวิก 3 ช่ัวโมง *** 
จากนัน้อิสระใหท้่าน ชอ้ปป้ิงบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินส าหรบันกัชอ้ป
ท่ีตอ้งไมพ่ลาดมาเยือน เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองซึ่งมีทัง้สินคา้พืน้เมือง จากนัน้อิสระใหท้่าน ช้
อปป้ิงบรเิวณหา้งสรรพสินคา้สต๊อกแมนน ์ หา้งใหญ่ท่ีสดุในสแกนดเินเวีย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที ่Hotel Mestari หรือเทยีบเท่า 

 

     3 JAN 24 เฮลซิงกิ (ฟินแลนด ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 อิสระใหท้า่นพกัผอ่นอิรยิาบถตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ 
13.55 น. ออกเดนิทางจากเมืองเฮลซิงกิ กลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี AY141 (13.55-06.25+1) ใชร้ะยะเวลา

ในการเดนิทางประมาณ 11 h 30 min บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

     4 JAN 24 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
06.25 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 



 

 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
26 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 215,999.- 215,999.- 32,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้ และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 20 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 



 

 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 
2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 23 กิโลกรัม)  จ  ากดักระเป๋าทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม VAT 7% และหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3% ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถกูตอ้ง 

จะตอ้งบวกภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ 
จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่
ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 

5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. คา่ทิปคนขบัรถในยโุรป และ ทิปหวัหนา้ทวัร ์60 ยโูร/ทา่น/ทิป 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 80,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช  าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 



 

 

4. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ไดท้นัที 
5. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน
และผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 



 

 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่หรือตั๋วโปรโมชั่น) หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–59 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้
จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
4. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

5. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรท์ัง้หมกดหรือคา่
มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้ หรือไดช้  าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

6. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  



 

 

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของทา่นช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้
ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทกุ
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 



 

 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

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

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  



 

 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภูมิต  ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบรษิัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินคา่วีซ่าและคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 


