
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาทงีดงามทสีดุของการท่องเทยีวดินแดนทเีตม็ไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  

สมัผัสประสบการณ์แสนพิเศษ ทีท่านจะพบได้เพียงแค่ในดินแดนแห่งนี 

ตามล่า “แสงออโรร่า” สนุกกบัการ “ขีสโนว์โมบิลและนังสนัุขลากเลอืน”    

Exclusive กบัการพักใน GLASS IGLOO นอนชมความงามแสงออโรร่า  

ทลายทุ่งนาํแขง็ไปกับเรือตัดนาํแขง็  SAMPO ICEBREAKER ทโีด่งดังไปทวัโลก 

บริการอาหารหลากเมนู เพือให้ท่านได้สมัผัสวัฒนธรรมการกนิ   

 การเดินทางทจีะทาํให้การท่องเทยีวของท่านครบทุกบรรยากาศ  ให้ตืนตากับดินแดนแห่งนี 

  

กาํหนดการเดินทาง  :  ธนัวาคม – 2 มกราคม **   เพียงจํานวน 15 ท่านต่อกรุป๊ 

  24-30 มกราคม/ - , -  กุมภาพนัธ/์  กุมภาพนัธ ์–  มีนาคม  

วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ  - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์  - OULU  

.  น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน4 เคาน์เตอร์สายการบิน ฟินน์

แอร์  เจ้าหน้าทคีอยอาํนวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเชค็อิน 

.  น. ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดย สายการบินฟินนแ์อร ์เทยีวบินท ีAY142 

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพือแวะเปลียนเครือง 

.  น. นาํท่านออกเดินทางสู่ เมือง โอวลู โดย สายการบินฟินนแ์อร ์เทยีวบินท ีAY441 

.  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโอวล ูผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมือง 

นาํท่านเทยีวชมเมือง โอวลุ (OULU) เป็นอกีเมืองทคีึกคักของฟินแลนด์ เพราะเป็นศนูย์กลางแห่งเทคโนโลยี เป็น

ทตีังของบริษัทด้านไอทีชือดังมากมาย แต่กระนันยังมีกลินอายของเมืองเก่า และเมืองทีงดงามด้วยธรรมชาติทัง

ท้องทะเลและป่าเขาทโีอบล้อม ในช่วงหน้าหนาวกส็ามารถทาํกิจกรรมสนุก ๆ ได้ไม่แตกต่างจากเมืองดังอืน ๆ มี

ปรากฏการณ์พระอาทติย์เทยีงคืน, สกรีีสอร์ต, ปรากฏการณ์แสงเหนือ 

คาํ  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพกั  SCANDIC OULU CITY หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPENDID OF AURORA 7D5N 
LEELA GREAT EXPERIENCE 



วนัทีสองของการเดินทาง  (2) OULU - เคมิ - ล่องเรือ SAMPO ICEBREAKER  - ICE SWIMMING - โรวาเนียมิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันเดินทางสู ่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตดันําแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร ์ทโีด่งดังทสีุดในโลก 

ปลดประจาํการแล้วนาํมาให้นักท่องเทยีวได้สมัผัสกบัความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายนาํแขง็ทบีด

ทลายมากว่า  ปีในเขตอาร์กติก... (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง) 

.  น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ต ์

.  น. เรือนาํท่านสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม่ทยีากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งนาํแขง็ทจัีบตวัหนากว่า  เมตรในแต่ละ

วัน ว่ายนําในทะเล Ice Swimming ลงว่ายนาํในบ่อนาํกลางทะเลทหีนาวเยน็ และล้อมรอบไปด้วยนาํแขง็หนา

อุณหภมิูทตีิดลบกว่า  องศาเซลเซยีสโดยชุดว่ายนาํพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับ

ถึงฝัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําคณะเดินทางสู่โรวาเนียมี...  เมืองหลวงของดินแดนลับป์แลนด์ มีแม่นํา  สายไหลตัดพาดผ่านเมืองนี คือ 

แม่นาํ KEMIJOKO และแม่นาํ OUNASJOKI โรวาเนียมิ ไม่ใช่เพียงรู้จักว่าเป็นเมืองหลวงของลัปป์แลนด์เท่านัน 

แต่ยังเป็นทรีู้จักว่าเป็นบ้านของคุณตาใจดี ทเีดก็ทุกคนทวัโลกต่างเฝ้ารอการมาของคณุตา “ซานตา คลอส” 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพืนเมือง    

ทีพกั   SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE ROVANIEMI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

  
 

 

ทวัรเ์สริม เชิญท่านเข้าร่วมกับการชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทนี่าตืนตาตนืใจ

ทสีดุอย่าง ปรากฏการณ์แสงเหนอื อนัเลืองชือของประเทศฟินแลนด์ 

(Finland) เยียมชมป่าของเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) ซงึเป็นเมืองที

ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นบ้านเกดิของซานตาคลอส เพิมโอกาสการชม

แสงเหนือทหีาชมได้ยาก โดยคาํแนะนาํของนักล่าแสงเหนือมืออาชีพ ที

จะพาท่านเพลิดเพลนิไปกบัความเงียบสงบของธรรมชาติในขณะที ตาม

หาจุดชมแสงเหนือทเีหมาะทสีดุในคาํคืนนันๆ (หากสนใจ กรุณา

ติดต่อหวัหนา้ทวัร ์ก่อนการเดินทาง.... ไม่รวมในอตัราค่าบริการ) 

 



วนัทีสามของการเดินทาง  (3) หมู่บา้นซานตาคลอส - ขบัสโนวโ์มบิล – ฟารม์สุนขัฮสัก ี

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนจะนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส ตังอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล 

ภายในหมู่บ้านมีทีทาํการไปรษณีย์ สาํหรับท่านทีต้องการส่งของขวัญ ไปยังคนทีท่านรัก, ร้านขายของทีระลึก, 

ถ่ายรูปกบัคุณลุงซานตาทใีจดี เป็นทรีะลึกในการมาเยือน  

 

 

 

 

 

 

 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตารอาหารไทย 

นาํท่านสมัผัสประสบการณ์ในการ ขบัขีสโนวโ์มบิล (SNOWMOBILE) พาหนะทคีล่องตัวทสีดุในการเดินทางบน

หิมะหรือนาํแขง็ โดยท่านจะได้รับคาํแนะนาํในการขับขีทถีูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าทีผู้เชียวชาญ 

และชํานาญเส้นทางในการเดินทางท่องเทียวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยมีการจัดเตรียมชุดกันหนาว, เปลียน

รองเท้าทใีห้ความอบอุ่น, ถุงมือ, หมวกกันน็อค เพือความปลอดภัย (รถ  คนั นงัไดเ้พียง  ท่าน)  นําท่าน

เดินทางสู่ ฟารม์สุนขัฮสักี ให้ท่านทดสอบประสบการณ์ด้วยการ ขบัเคลอืนสุนขัลากเลือน HUSKY SAFARI ฮัส

กเีป็นสนุัขทมีีมายาวนานกว่า ,  ปีมาแล้ว เพือใช้ในการลากเลือนบรรทุกสงิของหรือเป็นพาหนะในพืนทีทปีก

คลุมไปด้วยนาํแขง็และหิมะ ฮัสกีจึงได้กลายมาเป็นสนุัขลากเลือนพันธุ์แท้ ทีมีประสิทธิภาพในการลากเลือนสงูสุด

ในบรรดาสุนัขลากเลอืนทังหมด ทงันีเนืองจากสุนัขพันธ์ุนมีีนาํหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แขง็แรงและอดทนต่อ

ความหนาวเย็นและความ อดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทังมีความอดทนต่อความเหนือยล้าเป็นทีหนึง จึงทาํให้

สามารถลากเลอืนด้วยความเรว็เป็นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภมูิทตีาํกว่าศูนย์องศา นอกจากนีสนุัขลากเลอืนยัง

เป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลือนในการแข่งขันแต่ละครังจนแพร่หลายไปยังหลาย

ประเทศแถบขัวโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

ทีพกั  SANTAS HOTEL SANTA CLAUS หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีสีของการเดินทาง  (4) ฟารม์กวางเรนเดียร ์- พิพิธภณัฑศู์นยว์ิทยาศาสตรอ์ารก์ติกมุ - เฮลซิงกิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนันนําท่านสู่ ฟารม์กวางเรนเดียร ์สัมผัสกับพาหนะทีสาํคัญของคุณลุงซานต้าใช้เทียมเลือนหิมะ ให้ท่าน

ทดลอง นงัเลอืนหิมะ (REINDEER SLEIGH) ทจีะทาํให้ท่านได้รู้สึกตืนเต้นกับความเรว็ในรูปแบบใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยอาหารพืนเมือง 

 นําท่านเดินทางสู่ “พิพิธภณัฑ์ศูนยว์ิทยาศาสตรอ์ารก์ติกุม” (Arktikum) แหล่งรวมความรู้ ความเป็นมาและ

วัฒนธรรมการตังถินฐานของชาวฟินแลนด์รวมถึงประเทศใกล้เคียงในแถบอาร์กติกทีเปิดเมือปี 1992 เป็น

พิพิธภัณฑ์แห่งแลปแลนด์ทยิีงใหญ่และได้รับความนิยมมากเพราะจะมีข้อมูลทีทาํให้ผู้เข้าชมได้รู้จักฟินแลนด์มาก

ขึน ได้เข้าใจว่าประชากรทังในฟินแลนด์เองและในอาร์กติกมีต้นกาํเนิดของเผ่าพันธุ์และดาํรงชีวิตอยู่ในพืนทีทมีี

ความหนาวเยน็แสนสาหัสได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืนเมือง... จากนันนาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

.  น. ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินแอร ์เทยีวบินท ีAY536 

.  น.  เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ เพือแวะเปลียนเครือง  

ทีพกั HOTEL ST.GEORGE หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีหา้ของการเดนิทาง  (5)  เมืองเฮลซิงกิ – ปอรโ์ว – เฮลซิงกิ - ชอ้ปปิง ALEKSIโรงแรม  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนาํท่านชม เมืองปอรโ์ว (Porvoo) เมืองเลก็ทีเตม็ไปด้วยความสุข ความงามลาํค่าของบรรยากาศเมืองเก่า 

ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเทียวขึนชือของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีทีชาว

ฟินแลนด์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง ในการรักษาพืนทีป่าและอนุรักษ์พืนทีสีเขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมืองปอร์

โว สร้างขึนเมือปี ค.ศ.  ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมือศตวรรษที  ขณะนันพืนทีบริเวณนียังอยู่ใน

ปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า The Old Town ซึงยังมีกลินอายของชุมชนแบบพืนบ้าน บ้านไม้หลากสี

สวยงามทีปลูกเรียงรายริมแม่นําเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึงทีน่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา 

ชาวฟินน์มักจะแวะเยียมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสําคัญผู้แต่งเพลงชาติ

ฟินแลนด์ แวะชม โบสถใ์หญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันทเีก่าแก่ทสีดุ ชาวเมืองเชือกันว่าแม่

พระทีนีศักดิสิทธนิัก ขออะไรกจ็ะได้อย่างนัน โดยเฉพาะเรืองความรัก ได้เวลาอันสมควร นาํท่านเดินทางกลับสู่

เมืองเฮลซงิก ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน   

นําท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิงทียาวทีสุดของเมือง ชือเดิมคือ Suurkatu 

ต่อมาในปี  ได้เปลียนเป็นใช้ชือของอเลก็ซานเดอร์ที  ของรัสเซีย 

เพื อ เป็ น เกี ย รติ ห ลั ง จ าก ที ท่ าน ไ ด้ สิ น พ ระชน ม์ ล ง  ชื อ ว่ าถน น 

Aleksanterinkatu หรือทีรู้ จักเรียกขานในเฮลซิงกิว่าถนน Aleksi  ถนน

สายสาํคัญของเมืองและสาํหรับบรรดาขาช้อปทงัหลาย เป็นถนนทีมีความ

ยาวทีสุดของเมือง อยู่ใกล้กับทําเนียบประธานาธิบดี และสถานทีทีมี

ชือเสยีงอีกหลายแห่ง ทงัสองฝังถนนนนัเตม็ไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์

ดังต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายทีดึงดูดผู้คนเป็นจาํนวนมาก นับเป็น

ถนนคนเดินทีมีชีวิตชีวา คึกคักไปกับแสงสี เหมาะแก่การพบปะ รวมตัว 

สงัสรรค์ โดยจะเป็นทนีิยมอย่างยิงในช่วงฤดูร้อน 

นําท่านเข้าตรวจ RT-PCR เพือเตรียมเอกสารก่อนเดินทางกลับ

ประเทศไทย ก่อน  ชัวโมง (ค่าตรวจ RT-PCR รวมในอัตรา

ค่าบริการ) 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

ทีพกั HOTEL ST.GEORGE หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีหกของการเดินทาง  (6)  เฮลซิงกิ – โบสถเ์ทมเป ลโิอ คิโอ – จัตุรสัรฐัสภา – OLD MARKET HALL – สนามบิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนาํท่านชม โบสถเ์ทมเป ลโิอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO) หรือ โบสถหิ์น (ROCK CHURCH) สร้างขนึ

ในคริสต์ศตวรรษท ี19 เป็นโบสถ์ทมีีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าทอีืนโดยการสร้างมีการขุดเจาะเข้าไปในภเูขา

หินแกรนิตทงัลูก ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างลาํลึก คุ่รักหนุ่มสาวจะนิยมมาจัดงาน



แต่งงานทโีบสถ์แห่งนีหากมองจากมุมสงูทางอากาศลงมาจะเหน็โบสถ์หินแห่งนีมีรูปร่างคล้ายจานบิน… พาท่านชม 

จัตุรสัรฐัสภา (Senate Square) ซงึเป็นทตีงัของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์และมหาวิหารแห่งเฮลซงิ โบสถ์ที

สาํคัญสดุของกรุงเฮลซงิกิ โบสถ์หลังคาโดมสเีขียวนีสร้างในสไตลน์โีอคลาสสกิมา ตังแต่ปีค.ศ. 1830-1852 

โดยฝืมือการออกแบบของ Car Ludvig Engel เพืออุทศิให้แก่นกับุญ St. Nicholas ทาํให้ ในอดตีเป็นทรีู้จักกนัใน

อีกชือหนึงว่า St. Nicholas' Church 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านสมัผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเฮลซงิก ิณ THE OLD MARKET HALL ตลาดเก่าแก่ทเีปิดให้บริการมาตังแต่

ช่วงปี  เป็นสถานทีทีมีชือเสียง โดยภายในเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว 

นอกจากนียังมีร้านกาแฟ คาเฟ่ รวมถึงร้านอาหาร เปิดให้บริการตังแต่เวลา . - .  น. โดยท่านจะได้

สมัผัสกับวิถีชีวิตของคนฟินแลนด์ทมีักมาจับจ่ายใช้สอย ให้อย่างเตม็ท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน   

 ได้เวลาอันสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน... 

.  น. เดินทางถึงสนามบิน เพือเตรียมตัวเชคอนิ 

16.50 น.  ออกเดินทางจาก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน ฟินแอร ์เทยีวบินท ีAY 095  

 

วนัทีเจ็ดของการเดินทาง  (7) สุวรรณภูมิ  

.  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



อตัราค่าบริการ สําหรบัวนัทีเดินทาง  ธนัวาคม – 2 มกราคม  

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน...มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน...ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดียวเพิม 

มตีวัแลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

กรณีบิน บิสสิเนส คลาส เพิมท่านละ (ราคาประมาณการณ)์ 

189,800.- 

180,800.- 

171,800.- 

162,800.- 

32,000.- 

31,500.- 

139,570.- 

186,800.- 

177,800.- 

168,800.- 

159,800.- 

32,000.- 

31,500.- 

139,570.- 

187,800.- 

178,800.- 

169,800.- 

160,800.- 

32,000.- 

31,500.- 

139,570.- 

**หมายเหตุ: อตัราค่าบริการดงักล่าว สาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ)่  ท่านขึนไป** 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ การเปลยีนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจํานวน เพิมท่านละ ,  บาท 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน...มเีตียงเสริม) 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน...ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดียวเพิม (ไดร้บัคะแนนเพมิ) 

1868 

1778 

1688 

1598 

320 

1868 

1778 

1688 

1598 

320 

 

หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลียน และ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีทมีีผู้เดนิทางตาํกว่า   

ท่าน 

 

อตัราค่าบริการ สําหรบัเดิอนทางช่วง มกราคม-มีนาคม  

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน...มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน...ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดียวเพิม 

มตีวัแลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 

กรณีบิน บิสสิเนส คลาส เพิมท่านละ (ราคาประมาณการณ)์ 

179,800.- 

170,800.- 

161,800.- 

152,800.- 

26,000.- 

31,500.- 

139,570.- 

176,800.- 

167,800.- 

158,800.- 

149,800.- 

26,000.- 

31,500.- 

139,570.- 

177,800.- 

168,800.- 

159,800.- 

150,800.- 

26,000.- 

31,500.- 

139,570.- 

**หมายเหตุ: อตัราค่าบริการดงักล่าว สาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ)่  ท่านขึนไป** 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ การเปลยีนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจํานวน เพิมท่านละ ,  บาท 

 

 

 

 

 

 



คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน...มเีตียงเสริม) 

เด็กอายตุาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน...ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดียวเพิม (ไดร้บัคะแนนเพมิ) 

1798 

1708 

1618 

1528 

260 

1798 

1708 

1618 

1528 

260 

 

หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลียน และ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีทมีีผู้เดนิทางตาํกว่า   

ท่าน 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครืองบิน ไป – กลับชันทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบิน

ทุกแห่ง  

2. ค่าทพีัก  หอ้งละ  ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าวีซ่าเชงเก้น สาํหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย  และ ค่า Vaccine Passport  

4. ค่าตรวจ RT-PCR  ชวัโมง ก่อนเดินทางกลบั ไทย 

5. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ 

6. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์คีอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

7. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ท่านละ  ,000,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ทจ่ีาย และค่าภาษมีูลค่าเพิม 

3. ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชือเพลงิททีางสายการบนิอาจมีการเรียกเกบ็เพิมเติมอีก 

5. ค่าตรวจ RT-PCR  ชวัโมง ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ (กรุณาแสดงเอกสารการตรวจ RT-PCR ณ จุด 

CHECK IN สนามบินสุวรรณภูมิ เพือตรวจสอบเอกสารก่อนออกเดินทาง) 

6. ค่าแพคเกจ Alternative Quarantine (AQ) อยา่งนอ้ย 1 คืน เพือรอผลตรวจโควิดทีหอ้งพกัโรงแรมหลงัเดินทางถึง

ประเทศไทย 

 

เงอืนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ 30,000.- บาท  

 ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  วัน 

 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสงัจ่ายในนาม บริษทั ลลีาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 

ชือบัญชี  บริษทั ลลีาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสกิรไทย    สาขา สขุุมวิท   ( เอก็เชนทาวเวอร์ ) 

บัญชีกระแสรายวัน   เลขท ี 639-1-00265-5 

 

การยกเลิก  : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย วันทาํการ มฉิะนัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจํา 



  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

 

 

 

หมายเหตุและเงือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้ เดินทางทีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสรุาบนรถ, ก่อเสยีงรําคาญรบกวนผู้อืน, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทงันเีพือความสขุของคณะผู้ เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้เดินทางทมีีอายุครรภ์เกนิ  เดือน ทงันีเพือความปลอดภัยของท่านผู้ เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้เดินทางทมีีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืนเพือไปทาํงานหรือเพือการอนืใดอนัมิใช่

การท่องเทียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์

เพือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านทีต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีมีเดก็ทารกอายุตาํกว่า  ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางท่านอนื ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทเีป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทแีจ้งชือรอไว้ทงันเีพือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางท่านอืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีทที่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  วัน  ขอหักร้อยละ  ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  วัน  ขอหักร้อยละ  ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีทที่านขอเปลียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการคิดค่าใช้จ่าย

เพิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลยีนชือตัวเครืองบินเท่านัน เว้นแต่ตัวเครืองบินทีไม่อนุญาตให้เปลียนชือ

หรือคืนตัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิงของผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติส่อไป

ในทางเสอืมเสยี รวมถึงการทมีิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทยีวบิน 

13. สาํหรับท่านผู้ เดินทางทีประสงค์จะซือตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ดาํเนินการใด ๆ ทีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายกรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนเพือขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นันๆ 

หากท่านผู้ เดินทางซือตัวหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นัน ๆ ไม่สามารถออก

เดินทางได้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายทเีกิดขึน 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพัก หรือการ

ปรับเปลียนรายการท่องเทยีวใด ๆ  ท่านมีสทิธิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ในกรณีที



เกิด เหตุ จําเป็นหรือสุดวิสัย  อาทิ  การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล,ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทงันเีพือคาํนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากทีสดุ 

15. สถานทที่องเทยีวทรีะบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทยีวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามทีระบุไว้ในเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือจะสลับปรับเปลยีนรายการเพือให้ท่านสามารถเข้า

ชมได้   แต่ในกรณีทีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีท่องเทียว

ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึนแก่ทรัพย์สนิของท่าน อันเนืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทียวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอัธยาศัย 

18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ตาํแหน่งทีนังได้เองทงันีบริษัทฯ จะพยายามจัดทีนังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทีสุดภายใต้ลักษณะ

ตาํแหน่งทนีงัแบบหมู่คณะทสีายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีทีได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทาง

ไปท่องเทยีวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่านได้เดินทางไป 

20. เมือท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


