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วนัที่วนัที ่ 11  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ  --  สนามบิสนามบนินกรงุเฮลซงิกิกรงุเฮลซงิก  ิ เสาร์เสาร ์ 

20.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 4 เคาน์เตอร ์ G สายการบนิฟินน์

แอร์ เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอนิ 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
 

หมายเหต ุ

 

ทางบรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร ์15 วันกอ่นการเดนิทาง 

โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, รา้นอาหาร ตลอดจน

สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทัวร ์ในกรณีทีเ่กดิ

เหตกุารณ์อนัสดุวสิยั อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, 

การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อันเป็นผลท าใหก้าร

เดนิทางล่าชา้ หรอื ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทางไดต้าม

โปรแกรม หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถ

คนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีท่า่นไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ ไดม้กีาร

ตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้แลว้และหากมคี่าใชจ้่ายใด ๆ ที่

เกดิขึน้นอกเหนือ จากในรายการทัวร์ หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ 

เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

23.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด ์โดยสายการ

บนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY144 
 

วนัที่วนัที ่ 22  เมอืงปอรโ์วเมอืงปอรโ์ว  --  เทีย่วชมเมอืงเทีย่วชมเมอืงเฮลซงิกิเฮลซงิก  ิ ออาทติย์าทติย ์ 

06.05 น.  น าคณะเดนิทางสู่เมอืงปอรโ์ว (Porvoo) เมอืงเล็กทีเ่ต็มไปดว้ยความสุข 

ความงามล ้าคา่ของบรรยากาศเมอืงเกา่ ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดสีม

กบัเป็นแหล่งท่องเทีย่วขึน้ชือ่ของฟินแลนด ์ทัศนียภาพของป่าไมเ้ขยีวขจี

ทีช่าวฟินน์ภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ ในการรักษาพืน้ทีป่่าและอนุรักษ์พืน้ทีส่ ี

เขยีวเป็นอันดับตน้ๆ ของโลก เมอืงปอรโ์ว สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1346 ให ้

เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ เมือ่ศตวรรษที ่13 ขณะนัน้พืน้ทีบ่รเิวณนีย้งัอยูใ่น

ปกครองของสวเีดน เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ The Old Town ซึง่ยังมกีลิน่อาย

ของชมุชนแบบพืน้บา้น บา้นไมห้ลากสสีวยงามทีป่ลกูเรยีงรายรมิแมน่ ้าเป็น

เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมอืง บรรยากาศมองดูคลา้ยบา้น

ตุ๊กตา แวะชมโบสถใ์หญใ่นเมอืง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรันที่

เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชือ่กันว่าแม่พระที่นี่ศักดิส์ทิธินั์ก ขออะไรก็จะได ้

อยา่งนัน้ โดยเฉพาะเรือ่งความรัก ถนนคนเดนิในเขตเมอืงเกา่เป็นยา่นชอ้ป

ป้ิง ทีม่ทีัง้รา้นขายของทีร่ะลกึ, รา้น อาหาร, รา้นกาแฟเก๋ ๆ, รา้นขนม 

Runeberg พื้นบา้นตน้ต ารับของเมืองนี้ อบอุ่นใจไปดว้ยรอยยิม้ของ

(52 กม.) 
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ชาวเมอืงทีต่อ้นรับนักทอ่งเทีย่ว จากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงเฮลซงิก ิ

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเฮลซงิก ิเริม่จากตลาดนัดรมิทะเล (Market Square) 

ทีม่ชี ือ่เสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทีข่ายของทีร่ะลกึแก่

นักท่องเทีย่ว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้

และเป็นทีต่ัง้สถานทีส่ าคัญ อาท ิท าเนียบประธานาธบิดี ศาลากลางและ

โบสถ ์แลว้น าชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้ง ตัวโม

และตโิม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทีส่รา้งอยูภ่ายในหนิขนาด

ใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพรอ้มระบบเสียงที่ดี พาท่านชมจัตุรัส

รัฐสภา (Senate Square) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซาน

เดอร ์และมหาวหิารใหญน่กิายรเูธอรัน หลังจากนัน้อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาช ้

อปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อันทันสมัย อาทิ Stockmann Department 

store, หรอื shop brand name อาท ิLouis Vuitton / Chanel หรอื

Verkkokauppa หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคยโุรป 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RADISSON หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.radisson.com  

วนัที่วนัที ่ 33  เฮลซิงกิเฮลซิงกิ  --  คติทรี่า คติทรี่า --  ฮสักีซ้าฟาร ีฮสักีซ้าฟาร ี––  พกัพกัNNOORRTTHHEERRNN  LLIIGGHHTTSS  

VVIILLLLAAGGEE  

จนัทร์จนัทร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

0088..0000  นน..  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่ออกเดนิทางสูเ่มอืงคติทรีา่   

1111..2525  นน..  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคติทรีา่โดยการบนิฟินแอรเ์ทีย่วบนิที ่AY573    

12.55 น.  เดนิทางถงึเมอืงคติทรีา่หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร    

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

Activities เริม่กจิกรรมกบัประสบการณ์ขบัเคลือ่นสนัุขลากเลือ่น Husky Safari (30 

นาท)ี ฮสักีเ้ป็นสนัุขทีม่มีายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการลาก

เลือ่นบรรทุกสิง่ของ หรอืเป็นพาหนะในพืน้ทีท่ีป่กคลุมไปดว้ยน ้าแข็งและ

หมิะ ฮสักีจ้งึไดก้ลายมาเป็นสนัุขลากเลือ่นพันธุแ์ท ้ทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

ลากเลือ่นสงูสดุในบรรดาสนัุขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนี้สนัุขลากเลือ่น

ยังเป็นกฬีายอดนยิม โดยม ีมัชเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้ังคับเลือ่นในการ

แขง่ขนัแตล่ะครัง้ จนแพรห่ลายไปยงัหลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Aurora Sky Restaurant Local 

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

http://www.radisson.com/
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คนืปลอดแสงไฟ ทา่นสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนอืได)้ 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NORTHERN LIGHTS VILLAGE LEVI www.northernlightsvilla

ge.com  

วนัที่วนัที ่ 44  เลว ีเลว ี––  เลน่สกีเลน่สก  ี   องัคารองัคาร  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities เมอืงเลว ี (Levi) เป็นสกรีสีอรท์ชัน้น าของประเทศฟินแลนดท์ีม่พีืน้ฐานมา

จากการมพีนักงานมอือาชพีวสิัยทัศน์ดา้นเทคนิคและการจัดการแข่งขัน

ฟตุบอลโลกอัลไพน์ อสิระใหท้่านไดฝึ้กหัดเล่นสก ีSkiing ขัน้พืน้ฐานโดย

มคีรฝึูกสอนทีจ่ะมาแนะน าทักษะของการเล่นสกขีัน้พืน้ฐานทีจ่ะท าใหท้่าน

ปฏบิัตติามไดแ้บบไม่ยาก (ใชเ้วลาทัง้สิน้ 3 ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่า

อปุกรณ์ คา่จา้งครผููฝึ้กสอน อยูใ่นรายการทัวรแ์ลว้) 

(350 เมตร) 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

Activities  อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการเล่นสกซี ึง่เป็นกจิกรรมทีส่นุกสนานและ

ทา้ทายความสามารถของทา่นเป็นกจิกรรมทีเ่ลน่ไดท้กุเพศทกุวัย  

  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BREAK SOKOS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั www.sokoshotels.fi  

วนัที่วนัที ่ 55  เลว ีเลว ี--  โรวาเนยีมิโรวาเนยีม  ิ --  หมูบ่า้นซานตาครอสหมูบ่า้นซานตาครอส  --  ลา่แสงเหนอืลา่แสงเหนอื  พุธพุธ  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงโรวาเนียม ิ (Rovaniemi) ในเขตแลปป์แลนด ์ประเทศ

ฟินแลนด ์เมอืงทีต่ัง้รมิทะเลบนอา่วบอทเนยีแหง่ทะเลบอลตกิ  
(168 กม.) 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย  น าท่านเยีย่มชมหมูบ่า้นซานตา้ (Santa Clause Village) ซึง่ตัง้อยูบ่นเสน้

อาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บา้นมีที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรับท่านที่

ตอ้งการสง่ของขวัญไปยงัคนทีท่า่นรัก, รา้นขายของทีร่ะลกึ, ถา่ยรปูกบัคณุ

ลงุซานตา้ทีใ่จดเีป็นทีร่ะลกึในการมาเยอืน พรอ้มรับประกาศนยีบตัร   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

ค ่า **Aurora Hunting outside resort** (ดว้ยขอ้จ ากัดดว้ยมแีสงไฟ

ภายในเมอืงมาก ดังนัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมอืงสูเ่บสแคมป์ ใหไ้กล

และปลอดแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได ้พรอ้มบริการ

เครือ่งดืม่รอ้นๆ สรา้งความอบอุน่ใหแ้กร่า่งกาย) 
 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ARCTIC CITY หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั www.cityhotel.fi  

วนัที่วนัที ่ 66  โรวาเนยีมิโรวาเนยีม  ิ --  Reindeer Sleigh - ลา่แสงเหนอื  พฤหสัพฤหสั  



Page 5 of 14 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities น าท่านชมกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะส าคัญของคุณลุงซานตา้ทีใ่ช ้

เทยีมเลือ่นหมิะ มโีอกาสใหท้่านทดลองน่ังเลือ่นหมิะ (Reindeer Sleigh) 

ทีจ่ะท าใหท้า่นไดรู้ส้กึตืน่เตน้กบัความเร็วในรปูแบบใหม ่  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงเคม ิ(Kemi) เมอืงทีต่ัง้รมิทะเลบนอ่าวบอท

เนยีแหง่ทะเลบอลตกิ น าน า่ก ่
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC KEMI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั www.scandichotels.com 

ค ่า **Aurora Hunting outside resort** (ดว้ยขอ้จ ากัดดว้ยมแีสงไฟ

ภายในเมอืงมาก ดังนัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมอืงสูเ่บสแคมป์ ใหไ้กล

และปลอดแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได  ้พรอ้มบริการ

เครือ่งดืม่รอ้นๆ สรา้งความอบอุน่ใหแ้กร่า่งกาย) 
 

วนัที่วนัที ่ 77  เคมิเคม  ิ --ขบั ขบั SSnnooww  mmoobbiillee  ศกุร์ศกุร ์ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities Two Countries Safari สัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่

รถ SNOWMOBILE พาหนะทีถู่กออกแบบใหข้ับเคลือ่นไปบนทุ่งน ้าแข็ง 

หรอื อา่วบอทเนีย น ้าทะเลที ่frozen จนกลายเป็นทะเลน ้าแข็ง โดยท่าน

จะไดรั้บค าแนะน าในการขับขี่ที่ถูกตอ้ง สนุกสนานและปลอดภัยจาก

เจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญ โดยทางบรษัิทฯ จะมกีารจัดเตรยีมเครือ่งกันหนาว

ใหท้า่นอยา่งครบถว้น ตัง้แตศ่รีษะจรดเทา้ 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Ice Restaurant  Local 

Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลักน ้าแข็งใหเ้ป็นเมอืงขนาดใหญ่ ใน

แต่ละปีจะมคีวามแตกต่างตามแนวคดิของทีมงานแกะสลัก และการท า 

Snow Hotel อกีหนึง่ประสบการณ์ของการสรา้งโรงแรมน ้าแข็งในรูปแบบ

ธีมต่าง ๆ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปอย่างไม่รูเ้บื่อ (เปิดใหบ้รกิารเดือน

มกราคม - เมษายน 2020) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก SCANDIC KEMI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั www.scandichotels.com 

วนัที่วนัที ่ 88  เคมิเคม  ิ --  น ัง่เรอืตดัน า้แข็ง น ัง่เรอืตดัน า้แข็ง SSAAMMPPOO  IIcceebbrreeaakkeerr  --  กลบักรงุเทพฯกลบักรงุเทพฯ  เสาร์เสาร ์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

 อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นหรอืถา่ยรปูตามอธัยาศัย  
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11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

Activities ถงึท่าเรอืของ SAMPO ICEBREAKER เรอืตัดน ้าแข็ง หรอื ไอซเ์บรก

เกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจ าการแลว้ มกีารน ามาให ้

นักท่องเที่ยวไดส้ัมผัสกับความหฤหรรษ์กับประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือ

ทลายน ้าแข็งทีบ่ดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอารค์ตกิ เรอืน าท่านสัมผัสกับ

ประสบการณ์ใหม่ทีย่ากจะลมืเลอืน จากการทลายทุ่งน ้าแข็งทีจ่ับตัวหนา

กว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน ้าทะเล Ice Floating ลงว่ายน ้าในบอ่น ้า

กลางทะเลทีห่นาวเย็น และลอ้มรอบไปดว้ยน ้าแข็งหนาทีม่ ีอณุหภมูทิีต่ดิ

ลบกว่า 20 องศาเซลเซยีส โดยชดุพเิศษ A Water Right Thermal 

Suit  

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

20.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิทีA่Y632  

22.25 น. คณะเดนิทางถงึกรงุเฮลซงิกริอเปลีย่นเครือ่ง   

วนัที่วนัที ่ 99  เดนิทางกลบัถึเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯงกรงุเทพฯ  อาทติย์อาทติย ์ 

00.45 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบนิฟินน์แอร์ เที่ยวบนิที่ AY143 

(เชค็อนินว์ันที ่8 ของการเดนิทาง) 
 

15.45 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ  

ขอ้มลูนา่รูเ้ก ีย่วกบัแสงเหนอื "Aurora Borealis" 

ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกดิเป็นวงรอบ ๆ ขัว้แมเ่หล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก ่

ไอซแ์ลนด ์กรนีแลนด ์แคนาดา อลาสกา้รวมไปถงึตอนเหนอืของสแกนดเินเวยี นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์รัสเซยี เมอืง

เหลา่นีอ้ยูใ่ตว้งแหวนออโรร่า (Aurora Ring) จงึท าใหม้โีอกาสทีจ่ะเห็นแสงเหนือไดม้ากทีส่ดุ การชมแสงเหนือจะเริม่

กนัในชว่งฤดหูนาว (ปลายเดอืนสงิหาคม) ไปจนถงึฤดใูบไมผ้ล ิ(เดอืนเมษายน) การทีจ่ะไดเ้ห็นแสงเหนอืนัน้ ขึน้อยูก่ับ

ปัจจัยหลายอยา่ง ส าคัญทีส่ดุก็คอื ปรมิาณและความเขม้ขน้ของ Solar Storm ซึง่สามารถดไูดจ้าก KP Index ของแสง

เหนอืทีพ่ยากรณ์ในแตล่ะวันซึง่มทีัง้หมด 7 ระดับ 

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วันก่อนการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

21-29 ม.ีค.63 156,000.- 140,900.- 124,900.- 20,000.- 
-39,000/-

33,000 

คา่ทัวรร์วม : 
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  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 มถินุายน 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดเินเวยี ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆตามทีร่ะบใุนรายการ Ski / SAMPO Icebreaker / Snow Mobile / Husky 

Safari / Reindeer Sleigh /ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดย

พักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจ

จัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์สว่นใหญ่

จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม

นานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยโูร / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฟินแลนด ์(เชงเกน้) 

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

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 

บาท รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทยไม่เกนิ 150,000 บาท ทัง้นี้

ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล

ของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม (สายการบนิฟินนแ์อร ์เขม้งวดเรือ่งน า้หนกักระเป๋า ซึง่อาจท า

ใหท้า่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวร์และช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบั

จากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื

ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 
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ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบอุยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการ

นอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอืน่หรอืโปรแกรมท่องเทีย่ว

ได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สีส่บิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว หกัเงนิคา่มดัจ า 11,000 บาท 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบไมน่อ้ยกวา่หกสบิวนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.4 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามา

หักจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจิ

น าเทีย่วจะเรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ 

ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
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เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทาง

บรษัิทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ไม่สามารถคืนเงนิไดเ้ป็นไปตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที ่ฯ เพือ่ยนืยันในกรณีที่

ตั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิฟินนแ์อร ์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื One World ได ้

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็น

สทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่1 มถิุนายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 

ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอื หอ้งพักคู่ 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 าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่ง

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 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแต่

ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจาก

อยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด
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กะทัดรัด และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง

อาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ย

เพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะ

จะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้น

เอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ 

หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทาง

บรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม

รายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 23 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

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

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้

ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สญูหายของกระเป๋า และ

สมัภาระของผูโ้ดยสาร ซึง่ความรับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVEL GROUP TOUR ของ 

MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั ทีร่ะบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในสแกนดเินเวยี มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ 

จะมขีอ้ก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก

สขุภาพของคนสว่นรวม 
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การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น

พเิศษ อาท ิเด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฟินแลนด ์ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ (3 สปัดาห)์ 

คณะผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยรั์บยืน่วซีา่ประเทศฟินแลนดด์ว้ยตัวเองทกุทา่น 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาดกวา้ง 36 มลิลเิมตร ยาว 47 มลิลเิมตร ใบหนา้ตรงมขีนาด 25-35 มลิลเิมตร จ านวน 2 รูป พืน้หลัง

เป็นสขีาวเทา่นัน้ (ไมใ่ชร่ปูขาวด า และหา้มสแกน)  ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู  

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

หยา่ /ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) /สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 

3  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์

 ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 4 เดอืน ตอ้งอัพเดท ณ เดอืนปัจจุบันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ควรเลอืก

เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอและอพัเดทตอ่เนือ่ง ในกรณีการเงนิอพัเดทไมต่อ่เนือ่งเดอืนใดเดอืนหนึง่ขาด

หายไปตอ้งขอเป็นสเตทเมน้ท ์ยอ้นหลัง 3 เดอืน ตอ้งอพัเดท ณ เดอืนปัจจุบันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และมจี านวนไม่

ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่

ภูมลิ าเนา ในกรณีที่เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรอง

คา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย  

***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1–6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมา

ท างานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ 

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา

, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ

หรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ
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ถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถาน้ตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานู้ต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถาน้ตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


