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Day 2 27 ธันวาคม 2564
โรวาเนียมิ - ซานตาครอส วิลเลจ – Seaside Glass Villas

Day 1 26 ธันวาคม 2564
กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ (ฟิ นแลนด์)
06.00 น. Check-In ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
สายการบินฟิ นแอร์ เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกใน
เรื่ องสัมภาระ เชิญท่านรอที่ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก
09.05น. ออกเดินทางสู่กรุ งเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟิ นแลนด์
โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY142
15.00 น. ถึงสนามบินกรุ งเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รอ
เปลี่ยนเที่ยวบิน
16.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์
เที่ยวบินที่ AY7023
17.40 น. ถึงเมืองโรวาเนียมิ รถโค้ชนาคณะเข้าสู่ที่พกั โรงแรม
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Scandic Hotel Rovaniemi ****
หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
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08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่ รงแรม
09.00 น. เข้าสู่หมู่บา้ นซานต้า Santa Clause Village ซึ่งตั้งอยู่
บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล แลนด์มาร์คที่นกั ท่องเที่ยวจะ
แวะเวียนมาถ่ายรู ปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดี เป็ นที่ระลึก
ในการมาเยือน ภายในหมูบ่ า้ นยังมีที่ทาการไปรษณี ย ์
สาหรับท่านที่ตอ้ งการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก,
ร้านขายของที่ระลึก และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ต้งั ริ มทะเลบนอ่าว
บอทเนียแห่งทะเลบอลติก
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SEASIDE GLASS VILLA ถูก
ออกแบบให้สามารถชมทัศนียภาพ ได้ท้งั กลางวันและ
กลางคืน มีความเป็ นส่วนตัวและสวยงามที่สุดอีกแห่ง
ในเขตแลปป์ แลนด์
**Aurora Hunting Inside resort**
(ภายในบริ เวณรี สอร์ ทยามคา่ คืนปลอดแสงไฟ ท่ าน
สามารถชมปรากฏการณ์ แสงเหนือได้ )
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SEASIDE GLASS VILLA

2|7

MUSH210261

Day 4 29 ธันวาคม 2564
เคมิ - Sampo Icebreaker – โรวาเนียมิ - Arctic Treehouse

Day 3
28 ธันวาคม 2564
เคมิ - Snowmobile - Lumilinnan Snow Castle
08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. Activities 
สัมผัสกับประสบการณ์อนั น่าประทับใจ ในการขับขี่
SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการขับ
เคลื่อนบนทุ่งน้ าแข็ง ท่านจะได้รับคาแนะนาในการขับ
ขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนาน และปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยทางบริ ษทั ฯ จะมีการจัดเตรี ยมเครื่ องกัน
หนาว ให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน Ice Restaurant
บ่ าย
Activities 
SnowCastle exhibition ในแต่ละปี จะมีการแกะสลัก
น้ าแข็ง โดยทีมงานจะออกแบบประติมากรรมน้ าแข็ง
ตามแนวคิดของแต่ละปี รวมถึงการสร้าง Snow Hotel
อีกหนึ่งประสบการณ์ ของการสร้างโรงแรมน้ าแข็งใน
รู ปแบบธีมต่าง ๆ สร้างสี สันให้คมุ้ ค่ากับการท่องเที่ยว
แถบขั้วโลก (กาหนดแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2022)
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Scandic Hotel Kemi **** หรื อ
เทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
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08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00
Activities 
เดินทางสู่ท่าเรื อ SAMPO ICEBREAKER เรื อตัด
น้ าแข็งที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจาการ
แล้ว มีการนามาให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบ
การณ์ใหม่ ๆ จากเรื อทลายน้ าแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปี
ในเขตอาร์คติก ทลายทุ่งน้ าแข็งที่จบั ตัวหนากว่า 1 เมตร
ในแต่ละวันเพื่อเปิ ดเส้นทางเดินเรื อในทะเล
Ice Floating ลงว่ายน้ ากลางทะเลที่หนาวเย็นยะเยือก
ท่ามกลางอุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดย
ชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปแลนด์
ตั้งอยูบ่ นเส้น Arctic Circle หรื อวงกลมละติจูด 66 องศา
เหนือ ที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดู
ร้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ
(Northern Light) ในช่วงฤดูหนาว
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ARCTIC TREEHOUSE HOTEL
**Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริ เวณรี
สอร์ ทยามคา่ คืนปลอดแสงไฟ ท่ านสามารชมปรากฏ
การณ์ แสงเหนือได้ )
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Day 5 30 ธันวาคม 2564
ซาริเซลก้า – Kakslauttanen – นอนบ้ านอิกลู - Reindeer Safari
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองซาริ เซลก้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่แคสสลอตทาเน่น Kakslautennen Arctic
Resort รี สอร์ทสุ ดชิคแบบ Glass Igloo ผสมผสานบ้าน
ไม้แบบ ล็อกชาเล่ตแ์ ห่งแรก และแห่งเดียวในเขตอาร์ค
ติกแลปป์ แลนด์ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ
สุ ด ณ ที่แห่งนี้ยงั งดงามและคงไว้ดว้ ยเสน่ห์ของการวาง
Landscape ที่สวยงามแก่ผไู ้ ด้มาเยือน นับได้ว่าเป็ น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
เพียงแห่งเดียว
เท่านั้น (ภายในห้ องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกครบ
ครั น)
นาเข้าพัก Kelo Glass Igloos เป็ นบ้านไม้สนเอกลักษณ์
ของแลปแลนด์ ที่ผสมผสานกับโดมแก้วโปร่ งใสแบบ
อิกลู Glass Igloo ถูกออกแบบให้เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ในมุมมองที่สวยงาม กระจกซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ มี
การปรับอุณหภูมิภายในห้องให้อบอุ่นตลอด
และ
ป้องกันหิมะเกาะเป็ นน้ าแข็ง ท่านสามารถมองผ่านทะลุ
Glass Igloo จากเตียงนอนในค่าคืนที่แสงเหนืออาจจะ
ปรากฏขึ้น เป็ นประสบการณ์อนั น่าประทับใจ
เย็น
Activities 
Reindeer Safari หนึ่งกิจกรรมที่สร้างความน่ารักคือ
กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พาหนะสาคัญของคุณลุงซานต้า
ที่ใช้ในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
**Aurora Hunting Inside resort** ภายในบริ เวณรี
สอร์ ทยามคา่ คืนปลอดแสงไฟ ท่ านสามารถชมปรากฏ
การณ์ แสงเหนือได้
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Day 6 31 ธันวาคม 2564
KAKSLAUTTANEN - Husky Safari – คีร์กเคเนส (นอร์ เวย์)

Day 7 01 มกราคม 2565
คีร์กเคเนส - King Crab Safari - อิวาโล่ - Aurora Village Ivalo

08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. Activities 
เริ่ มกิจกรรมกับประสบการณ์ขบั เคลื่อน สุ นัขลากเลื่อน
Husky Safari (30 นาที) ฮัสกี้เป็ นสุ นขั ที่มีมายาวนานกว่า
3,000 ปี มาแล้ว จึงได้กลายมาเป็ นสุ นขั ลากเลื่อนพันธุ์แท้
ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสู งสุ ด ในบรรดาสุ นขั
ลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนขั ลากเลื่อนยังเป็ นกีฬา
ยอดนิยมโดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็ นผูบ้ งั คับเลื่อนใน
การแข่งขันแต่ละครั้ง จนแพร่ หลายไปยังหลายประเทศ
แถบขั้วโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมืองคีร์กเคเนส Kirkenes เมืองที่ต้งั อยูท่ าง
ตะวันออกเฉียงเหนือสุ ดของนอร์เวย์ ไกลจากเส้นอาร์ก
ติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม.
หรื อรู ้จกั กันในนาม นครหลวงแห่ งทะเลบาเร้ นซ์ บ้าน
หลากสี สันสไตล์นอร์วีเจียน เรี ยงรายชวนให้ช่างภาพกด
ชัดเตอร์แบบรัว ๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยงั เป็ นเมืองสุ ดท้าย
ของเส้นทางเรื อสาราญเหนือสุ ดของนอร์เวย์ Hurtigruten
18.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Scandic Hotel Kirkenes หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. Activities 
นาท่านพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่รวมความสนุก
และตื่นเต้นไว้ดว้ ยกัน King Crab Safari ควบคู่ไปกับ
พาหนะคูใ่ จของชาวแลปป์ แลนด์
ตะลุยทุ่งน้ าแข็ง
แลงค์ฟยอร์ด สู่ป่าไทก้าแห่งไซบีเรี ยน ไกด์ทอ้ งถิ่นบอก
เล่าเรื่ องราวของชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมพร้อม
เรื่ องราวในอดีตของผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นแถบนี้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ Aurora Village Ivalo อิกลูที่มี
ชื่อเสี ยงอีก 1 แห่งของเมืองอิวาโล่
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั AURORA VILLAGE IVALO
**Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริ เวณรี
สอร์ ทยามคา่ คืนปลอดแสงไฟ ท่ านสามารถชมปรากฏ
การณ์ แสงเหนือได้ )
Day 8 02 มกราคม 2565
อิวาโล่ – เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง – เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.10 น. เดินทางสู่กรุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์เที่ยวบินที่
AY602
10.40 น. คณะเดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ ระหว่างรอเปลี่ยนเที่ยวบินนา
ท่านเดินทางเข้าสู่เมือง อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าก่อน
กลับตามอัธยาศัย
16.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
โดยสายการบินฟิ นแอร์
เที่ยวบินที่ AY141
Day 9 03 มกราคม 2564
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
07.25 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ข้ อมูลน่ ารู้เกี่ยวกับแสงเหนือ "Aurora Borealis"
ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็ นวงรอบ ๆ ขั้ว แม่เหล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ กรี นแลนด์
แคนาดา อลาสก้ารวมไปถึงตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์ รัสเซีย เมืองเหล่านี้อยูใ่ ต้วงแหวนออโรร่ า (Aurora Ring)
จึงทาให้มีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือได้มากที่สุด การชมแสงเหนือจะเริ่ มกันในช่วงฤดูหนาว (ปลายเดือนสิ งหาคม) ไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิ
(เดือนเมษายน) การที่จะได้เห็นแสงเหนือนั้น ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง สาคัญที่สุดก็คือ ปริ มาณและความเข้มข้นของ Solar Storm ซึ่ง
สามารถดูได้จาก KP Index ของแสงเหนือที่พยากรณ์ในแต่ละวันซึ่งมีท้งั หมด 7 ระดับ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)
หมายเหตุ ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั ,
ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมให้กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์อนั สุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน
, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการ
เข้าเมือง อันเป็ นผลทาให้การเดินทางล่าช้า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ท่านได้ชาระมาแล้ว เพราะทางบริ ษทั ฯ ได้มีการตกลงชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้าแล้วและหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ จากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษทั ฯ มิ
อาจรับผิดชอบได้
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SUPP
ADL / CHD
26 ธ.ค. 64 – 03 ม.ค. 2565
181,000.
163,000.
145,000.
45,000.
-38,000 / 33,000 (หักทั้งรู ท)
31 ม.ค. 08 ก.พ. 2565
181,000.
163,000.
145,000.
45,000.
-38,000 / 33,000 (หักทั้งรู ท)
12-20 กุมภาพันธุ์ 2565
181,000.
163,000.
145,000.
45,000.
-38,000 / 33,000 (หักทั้งรู ท)
19-27 มีนาคม 2565
181,000.
163,000.
145,000.
45,000.
-38,000 / 33,000 (หักทั้งรู ท)
09-17 เมษายน 2565
181,000.
163,000.
145,000.
45,000.
-38,000 / 33,000 (หักทั้งรู ท)
ค่าทัวร์ รวม :
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ ของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564
(กรุ งเทพฯ-เฮลซิงกิ-โรวาเนียมิ / อิวาโล–เฮลซิงกิ–กรุ งเทพฯ)
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Reindeer Sleigh / King
Crab Safari
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณี ที่ท่านจอง
ห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขต
แลปป์ แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟิ นแลนด์ (เชงเก้น)
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษทั MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสู ญเสี ย
ชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล
ในต่างประเทศ 1,500,000บาท ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุ ขภาพที่
ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณี สัมภาระในการเดินทางสู ญหายตลอดจน
ความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทัวร์)
✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม (สายการบินฟิ นแอร์ เข้มงวดเรื่ องน้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทาให้ ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ )
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริ การทัวร์
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิน
่
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เงื่อนไขการจองทัวร์
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรื อที่ท่านรู ้จกั และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วย
ขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า
30,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณา
ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง และ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON
(เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ ู งอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ , ไม้เท้า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 10,000 บาท/ท่าน
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 10,000 บาท/ท่าน
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
● ในกรณี ที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมา
แทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านั้น และต้องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NONCHANGE NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทาง
สถานทูต ทางบริ ษทั ขอแนะนาให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ น
สุ ดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และ 60
วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. /
เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่า
ทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

