
Page 1 of 14 

 
 

 
 

Code: ID03-EUR45-EUR-FIN-FINLAND-8AY-DEC-MAR-145-149-O0913 

 



Page 2 of 14 

 
 

 
 

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุเฮลซงิก-ิ อวิาโล ่(ฟินแลนด)์  เสาร ์

08.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิฟินแอร ์

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ จากนัน้

เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ

 

ทางบรษัิท ฯ ไดจ้ัดเตรยีมการเดนิทางของคณะทวัร ์ 15 วันกอ่นการ

เดนิทาง โดยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, รา้นอาหาร 

ตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ใน

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์อันสดุวสิยั อาท ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของ

สายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ข ึน้เครือ่งไมท่นั), การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ รวมถงึการถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผล

ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอื ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทาง

ไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์ มสีทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไม่

สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีท่า่นไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ 

ไดม้กีารตกลงช าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้และหากมคีา่ใชจ้่ายใด 

ๆ ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนือ จากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ 

เพราะเป็นส ิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

10.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซงิก ิ เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด ์ โดยสายการ

บนิ 

ฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY7246 

 

17.10 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซงิก ิผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

20.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอวิาโล ่โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY7047  

21.50 น. ถงึเมอืงอวิาโล ่(Ivalo) รถโคช้น าคณะเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  HOTEL IVALO  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  https://www.hotelivalo.

fi.en 

วนัที ่2 อวิาโล ่ - อนิาร-ี KAKSLAUTTANEN - นอนบา้นอกิล ู - Husky 

Safari 

อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เดนิทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี้เป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึง่

เป็นชนเผ่าพืน้เมอืงทางเหนือของฟินแลนด ์ ทะเลสาบนี้มคีวามยาวถงึ 80 

ก.ม. น าทา่นเขา้ชม SIIDA MUSEUM พพิธิภณัฑข์องชาวแลปป์ทีจ่ัด

แสดงเป็นเอ็กซบิชิัน่ บอกเลา่เรือ่งราวและวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาว

พืน้เมอืง  
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูแ่คสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รี

สอรท์แบบ Glass Igloo แห่งแรกในเขตอารค์ตกิ (Lapland) ใหท้า่นได ้

สมัผัสประสบการณ์พเิศษ ถงึแมใ้นปัจจบุันจะมโีรงแรมแบบอกิลใูหบ้รกิาร

อยู่หลายแห่ง แต ่ ณ ทีแ่ห่งนี้ยังงดงามและคงไวด้ว้ยเสน่หข์องการวาง 

Landscape ทีส่วยงามแกผู่ไ้ดม้าเยอืน นับไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่

ไม่เหมอืนใคร เพยีงแห่งเดยีวเทา่นัน้ 

 

 น าเขา้พักใน Kelo Glass Igloos เป็นบา้นไมส้นเอกลกัษณ์ของแลปแลนด์

ทีผ่สมผสานกบักระทอ่มแกว้อันแสนสะดวกสบาย พรั่งพรอ้มดว้ยส ิง่อ านวย

ความสะดวกในความเป็นสว่นตวัของหอ้งน ้า มุมแพนทรจีดัวางอย่างลงตวั 

ในสว่นของ Glass Igloo ถกูออกแบบใหเ้ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ทีท่า่นไม่

สามารถถา่ยภาพจากอกิลอูืน่ๆไดใ้นมุมมองทีส่วยงาม กระจกซึง่ไดถ้กู

ออกแบบพเิศษ ภายในมกีารปรับอุณหภมูภิายในหอ้งอบอุน่ตลอด เพือ่ให ้

ป้องกนัหมิะเกาะเป็นน ้าแข็ง ยังใหท้า่นไดช้มววิภายนอกอย่างชดัเจน 

พรอ้มสญัญาณเตอืนเมือ่เกดิปรากฏการณแ์สงเหนือ ทา่นสามารถมองผ่าน

ทะล ุGlass Igloo จากเตยีงนอนในค า่คนืทีแ่สงเหนืออาจจะปรากฏขึน้ เป็น

ประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ 

 

Activities เร ิม่กจิกรรมกบัประสบการณ์ขบัเคลือ่นสนัุขลากเลือ่น Husky Safari (30 

นาท)ี ฮัสกีเ้ป็นสนัุขทีม่มีายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการลาก

เลือ่นบรรทกุส ิง่ของ หรอืเป็นพาหนะในพืน้ทีท่ีป่กคลมุไปดว้ยน ้าแข็งและ

หมิะ ฮัสกีจ้งึไดก้ลายมาเป็นสนัุขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้ทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

ลากเลือ่นสงูสดุในบรรดาสนัุขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนี้สนัุขลากเลือ่น

ยังเป็นกฬีายอดนยิม โดยม ี มัชเชอร ์ (Musher) เป็นผูบ้ังคบัเลือ่นในการ

แขง่ขนัแตล่ะครัง้ จนแพรห่ลายไปยังหลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

ค า่ **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรสีอรท์ ยามค า่

คนืปลอดแสงไฟ ทา่นสามารถชมปรากฏการณแ์สงเหนือได)้ 
 

วนัที ่3 KAKSLAUTTANEN – โรวาเนยีม ิ- ลา่แสงเหนอื จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

 เดนิเทีย่วชมรอบบรเิวณรสีอรท์ ถา่ยภาพสวยของ Snow Igloo หรอืชม

ฟารม์เลีย้งกวางเรนเดยีร ์ สตัวเ์ศรษฐกจิของชาวแลปป์ หรอืชมววิทวิทศัน์

บนยอดหอคอย Igloo Tower นอกจากนี้ยังม ี Art Gallery ใหท้า่นไดช้ม

ผลงานทางศลิปะประจ าถิน่ 
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13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าคณะออกเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโรวาเนียม ิ เมอืงหลวงแห่งแลปแลนด ์

ตัง้อยู่บนเสน้ Arctic Circle หรอืวงกลมละตจิูด 66 องศาเหนือ ทีม่ี

ปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทีย่งคนืในชว่งฤดรูอ้น (Midnight Sun) และ

ปรากฏการณแ์สงเหนือ(Northern Light) ในชว่งฤดหูนาว 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

ค า่ **Aurora Hunting outside resort** (ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมแีสงไฟ

ภายในเมอืงมาก ดงันัน้เราจะน าทา่นออกไปนอกเมอืงสูเ่บสแคมป์ ใหไ้กล

และปลอดแสงไฟ เพือ่เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได ้ พรอ้มบรกิาร

เครือ่งดืม่รอ้นๆ สรา้งความอบอุ่นใหแ้กร่า่งกาย) 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL SOKOS ROVANIEMI หรอืเทยีบเทา่ระดบั

เดยีวกนั 
www.sokos.fi 

วนัที ่4  โรวาเนยีม ิ- ซานตาครอส วลิเลจ - เคม ิ องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นเยีย่มชมหมู่บา้นซานตา้ (Santa Clause Village) ซึง่ตัง้อยู่บน

เสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ ภายในหมู่บา้นมทีีท่ าการไปรษณีย ์ ส าหรบัทา่นที่

ตอ้งการสง่ของขวัญไปยังคนทีท่า่นรกั, รา้นขายของทีร่ะลกึ, ถา่ยรูปกบัคณุ

ลงุซานตา้ทีใ่จดเีป็นทีร่ะลกึในการมาเยอืน พรอ้มรับประกาศนียบัตร  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเคม ิ (Kemi) เมอืงทีต่ัง้รมิทะเลบนอ่าวบอท

เนียแห่งทะเลบอลตกิ น าน า่ก ่

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก SCANDIC KEMI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.scandichotels.com 

วนัที ่5 เคม ิ- Sampo Icebreaker - Reindeer Safari - ลา่แสงเหนอื พธุ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities ถงึทา่เรอืของ SAMPO ICEBREAKER เรอืตดัน ้าแข็ง หรอื ไอซเ์บรก

เกอร ์ ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในโลก หลงัจากปลดประจ าการแลว้ มกีารน ามาให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัความหฤหรรษ์กบัประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรอื

ทลายน ้าแข็งทีบ่ดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอารค์ตกิ เรอืน าทา่นสมัผัสกบั

ประสบการณ์ใหม่ทีย่ากจะลมืเลอืน จากการทลายทุง่น ้าแข็งทีจ่ับตวัหนา

กว่า 1 เมตรในแตล่ะวัน ว่ายน ้าทะเล Ice Floating ลงว่ายน ้าในบ่อน ้า

 

http://www.sokos.fi/
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กลางทะเลทีห่นาวเย็น และลอ้มรอบไปดว้ยน ้าแข็งหนาทีม่ ี อุณหภมูทิีต่ดิ

ลบกว่า 20 องศาเซลเซยีส โดยชดุพเิศษ A Water Right Thermal 

Suit  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

Activities Reindeer Safari กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น พาหนะส าคญัของคณุลงุซานตา้ 

ทีใ่ชเ้ทยีมเลือ่นหมิะ ใหท้า่นทดลองน่ังเลือ่นหมิะ ทีจ่ะท าใหท้า่นไดรู้ส้กึ

ตืน่เตน้และสนุกสนานกบัความเร็วในรูปแบบใหม่ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

ค า่ **Aurora Hunting outside resort** (ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมแีสงไฟ

ภายในเมอืงมาก ดงันัน้เราจะน าทา่นออกไปนอกเมอืงสูเ่บสแคมป์ ใหไ้กล

และปลอดแสงไฟ เพือ่เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได ้ พรอ้มบรกิาร

เครือ่งดืม่รอ้นๆ สรา้งความอบอุ่นใหแ้กร่า่งกาย) 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก SCANDIC HOTEL KEMI  หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั  

www.scandichotels.com 

วนัที ่6 เคม ิ- Snowmobile  – Ice Restaurant - บนิสูเ่ฮลซงิก ิ พฤหสั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities น าทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัขีร่ถ 

SNOWMOBILE พาหนะทีค่ลอ่งตวัทีส่ดุในการเดนิทางบนหมิะหรอืทุง่

น ้าแข็ง โดยทา่นจะไดร้บัค าแนะน าในการขบัขีท่ีถ่กูตอ้ง สนุกสนานและ

ปลอดภยัจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญ และช านาญเสน้ทางในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วแบบสโนวโ์มบลิซาฟาร ี โดยทางบรษัิทฯ จะมกีารจัดเตรยีม

เครือ่งกนัหนาวใหท้า่นอย่างครบถว้นตัง้แตศ่รีษะจรดเทา้ เราจะน าทา่นขบั

ขีส่โนวโ์มบลิลดัเลาะจากตวัเมอืงทอ่งไปบนทุง่น ้าแข็งกวา้ง 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั Ice Restaurant Local 

Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลกัน ้าแขง็ใหเ้ป็นเมอืงขนาดใหญ่ ใน

แตล่ะปีจะมคีวามแตกตา่งตามแนวคดิของทมีงานแกะสลกั และการท า 

Snow Hotel อกีหนึง่ประสบการณ์ของการสรา้งโรงแรมน ้าแข็งในรปูแบบ

ธมีตา่ง ๆ ใหท้า่นได ้    เพลดิเพลนิไปอย่างไม่รูเ้บือ่ (เปิดใหบ้รกิารเดอืน

มกราคม - เมษายน 2020) 

 

17.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

20.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเฮลซงิก ิ โดยสายการบนิฟินแอร ์ เทีย่วบนิที ่  AY 

514 
 



Page 6 of 14 

 
 

 
 

22.25 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซงิกหิลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก RADISSON  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  www.radisson.com 

วนัที ่7 เฮลซงิก ิ- ปอรโ์ว  - เทีย่วชมเมอืง - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ พฤหสั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น.  น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ว (Porvoo) เมอืงเล็กทีเ่ต็มไปดว้ยความสขุ 

ความงามล า้คา่ของบรรยากาศเมอืงเกา่ ไดร้บัการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดสีม

กบัเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วข ึน้ชือ่ของฟินแลนด ์  ทศันียภาพของป่าไมเ้ขยีวขจี

ทีช่าวฟินนภ์าคภมูใิจเป็นอยา่งยิง่ ในการรักษาพืน้ทีป่่าและอนุรักษ์พืน้ทีส่ ี

เขยีวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก เมอืงปอรโ์ว สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1346 ให ้

เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ เมือ่ศตวรรษที ่13 ขณะนัน้พืน้ทีบ่รเิวณนีย้ังอยู่ใน

ปกครองของสวเีดน เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ The Old Town ซึง่ยังมกีลิน่อาย

ของชมุชนแบบพืน้บา้น บา้นไมห้ลากสสีวยงามทีป่ลกูเรยีงรายรมิแมน่ ้าเป็น

เสน่หอ์กีอย่างหนึง่ทีน่่าหลงใหลของเมอืง บรรยากาศมองดคูลา้ยบา้น

ตุก๊ตา แวะชมโบสถใ์หญ่ในเมอืง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรันที่

เกา่แกท่ีส่ดุ ชาวเมอืงเชือ่กนัวา่แม่พระทีน่ี่ศกัด ิส์ทิธินั์ก ขออะไรกจ็ะได ้

อย่างนัน้ โดยเฉพาะเรือ่งความรัก ถนนคนเดนิในเขตเมอืงเกา่เป็นยา่นชอ้ป

ป้ิง ทีม่ทีัง้รา้นขายของทีร่ะลกึ, รา้น อาหาร, รา้นกาแฟเก ๋ ๆ, รา้นขนม 

Runeberg  พืน้บา้นตน้ต ารับของเมอืงนี้ อบอุ่นใจไปดว้ยรอยยิม้ของ

ชาวเมอืงทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่ว จากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเฮลซงิก ิ

(52 กม.) 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บ่าย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเฮลซงิก ิเร ิม่จากตลาดนัดรมิทะเล (Market Square) 

ทีม่ชีือ่เสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทีข่ายของทีร่ะลกึแก่

นักทอ่งเทีย่ว ยังเป็นแหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้ และดอกไม ้

และเป็นทีต่ัง้สถานทีส่ าคญั อาท ิ ท าเนียบประธานาธบิด ี ศาลากลางและ

โบสถ ์ แลว้น าชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้ง ตวัโม

และตโิม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรนัทีส่รา้งอยู่ภายในหนิขนาด

ใหญ่ มกีารตกแตง่แบบทนัสมัยพรอ้มระบบเสยีงทีด่ ี พาทา่นชมจัตรุัส

รัฐสภา (Senate Square) ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซาน

เดอร ์ และมหาวหิารใหญ่นกิายรูเธอรัน แลว้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงใน

หา้งสรรพสนิคา้อันทนัสมัย หรอื brand name อาท ิ Louis Vuitton / 

Chanel 

 

 

 

 

17.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงเฮลซงิก ิเพือ่เตรยีมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  

วนัที ่8 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ ศกุร ์



Page 7 of 14 

 
 

 
 

00.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่  AY143 

(เชค็อนินว์ันที7่ของการเดนิทาง) 

 

15.40 น. คณะเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

ขอ้มลูนา่รูเ้ก ีย่วกบัแสงเหนอื "Aurora Borealis" 

ปรากฏการณแ์สงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกดิเป็นวงรอบ ๆ ขัว้  แม่เหลก็โลกพาดผา่นประเทศตา่ง ๆ ไดแ้ก ่

ไอซแ์ลนด ์กรนีแลนด ์แคนาดา อลาสกา้รวมไปถงึตอนเหนือของสแกนดเินเวยี นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์รัสเซยี เมอืง

เหลา่นี้อยู่ใตว้งแหวนออโรร่า (Aurora Ring) จงึท าใหม้โีอกาสทีจ่ะเห็นแสงเหนือไดม้ากทีส่ดุ การชมแสงเหนือจะเริม่

กนัในชว่งฤดหูนาว (ปลายเดอืนสงิหาคม) ไปจนถงึฤดใูบไมผ้ล ิ(เดอืนเมษายน) การทีจ่ะไดเ้ห็นแสงเหนือนัน้ ข ึน้อยูก่บั

ปัจจัยหลายอยา่ง ส าคญัทีส่ดุก็คอื ปรมิาณและความเขม้ขน้ของ Solar Storm ซึง่สามารถดไูดจ้าก KP Index ของแสง

เหนือทีพ่ยากรณ์ในแตล่ะวันซึง่มทีัง้หมด 7 ระดบั 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss 

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd 

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd 

SSGGLL  

SSUUPPPP 

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD 

28ธ.ค.-4ม.ค.

63 

149,000.- 134,900.- 119,900.- 26,000.- -36,000/30,000  

30 ม.ค-6 ก.พ.

63 

145,000.- 130,900.- 116,900.- 26,000.- -32,000/27,000  

12-19 ก.พ.63 145,000.- 130,900.- 116,900.- 26,000.- -32,000/27,000  

4-11ม.ีค.63 145,000.- 130,900.- 116,900.- 26,000.- -32,000/27,000  

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 มถิุนายน 2562 

(BKK-HEL // HELIVL // KEM-HEL-BKK) 

 คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดเินเวีย ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบุในรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari  / 

Reindeer Sleigh / Aurora Hunting Outside 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

โรงแรมหลายแห่งในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์ สว่นใหญ่จะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศ 

และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพกั หากวันดงักลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให ้

คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 
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 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยูโร / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ฟินแลนด ์(เชงเกน้) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ บรษัิท MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี 

ไม่เกนิ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 

1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

       –หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความ

ล่าชา้ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม

เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ

ทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม (สายการบนิฟินแอร ์ เขม้งวดเร ือ่งน า้หนกักระเป๋า ซึง่อาจท าใหท้า่น

ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

คา่ทวัรไ์ม่รวม : 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ของคา่บรกิารทวัร ์

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบั

จากวนัทีจ่อง ซ ึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื

ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนื่องจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั 
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พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคบัใหห้ัวหนา้ทวัรต์อ้งท าการ

นอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่ว

ได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สีส่บิหา้วนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว                 

          หกัเงนิคา่มดัจ า 11,000 บาท 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่หกสบิวนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว                 

          หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.4 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันที่

น าเทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ใหน้ ามา

หักจาก 

    เงนิ คา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกว่าเงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เทีย่วจะ 

    เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ 

ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทาง

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิ
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เทา่นัน้ และหากทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ ฯ เพือ่ยนืยันในกรณีที่

ตัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิฟินแอร ์ ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื One World ได ้

ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็น

สทิธิข์องสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที ่วนัที ่1 มถินุายน 2562 การเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามความเป็น

จรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ทา่น (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่ง

กนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่

ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์ จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจาก

อยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด
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กะทดัรัด และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่าย

เพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะ

จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้น

เอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ 

หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ ทาง

บรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถาม

รายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให ้

ต า่กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ

ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 

10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในสแกนดเินเวยี มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ 

จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบุหรี ่ ทัง้นี้เนื่องจาก
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สขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็น

พเิศษ อาท ิ เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฟินแลนด ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ (3 สปัดาห)์ 

คณะผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยร์ับยืน่วซีา่ประเทศฟินแลนดด์ว้ยตวัเองทกุทา่น 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้ (ไม่ใชรู่ปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน)  ควรมี

อายุไม่เกนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , 

หย่า /ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) /สงักดัทีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบุัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 

6  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร  และส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอัพเดท ณ เดอืน

ปัจจบุันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่ให ้

เห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีที่

เดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย  

      ***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน*** 

  กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1–6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมา

ท างานของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตวัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ ณ ทีว่่าการ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่าง

ถกูตอ้ง 
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 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม
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และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


