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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุเฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์ - คซูาโม – รกูา  อาทติย ์

06.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู8 เคานเ์ตอร ์S15-19 สายการบนิฟินแอร ์

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ จากนัน้เชญิรอ 

ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
 

หมายเหต ุ

 

ทางบรษัิท ฯ ไดจ้ัดเตรียมการเดนิทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดนิทาง 

โดยซื้อตั๋วเครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พัก, รา้นอาหาร ตลอดจน

สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกดิ

เหตกุารณ์อนัสดุวสิยั อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ,  การ

พลาดเที่ยวบนิ (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย

ธรรมชาต ิรวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผลท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ 

หรอื ไมส่ามารถเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร ์

มสีทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีท่่าน

ไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ ไดม้ีการตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไว ้

ล่วงหนา้แลว้และหากมคี่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือ จากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

09.05 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบนิ

ฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY142 
 

15.00 น. ถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิกผิา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้และท าการเปลีย่นเครือ่ง  

19.35 น. จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงคซูาโมโดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY487  

20.50 น. ถงึสนามบนิเมอืงคูซาโม รถโคช้น าท่านเดนิทางสูรู่กา (Ruka) เป็นหนึง่ในเมอืง

สกรีสีอรท์ทีด่ทีีส่ดุของฟินแลนด ์
 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC RUKAHOVI หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.scandichotels.com  

วนัที ่2  รกูา – กจิกรรมเลน่สก ี ศกุร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. รูกา (Ruka) เป็นหนึง่ในเมอืงสกรีสีอรท์ทีด่ทีีส่ดุของฟินแลนด์ อสิระใหท้่านได ้

ฝึกหัดเล่นสก ีSkiing ขัน้พืน้ฐานโดยมคีรูฝึกสอนทีจ่ะมาแนะน าทักษะของการ

เล่นสกขีัน้พื้นฐานทีจ่ะท าใหท้่านปฏบิัตติามไดแ้บบไม่ยาก (ใชเ้วลาทัง้สิน้ 3 

ชัว่โมง รวมราคาคา่เชา่อปุกรณ์ คา่จา้งครผููฝึ้กสอน อยูใ่นรายการทัวรแ์ลว้)  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการเล่นสกี ซึง่เป็นกจิกรรมทีส่นุกสนานและทา้

ทายความสามารถของทา่นเป็นกจิกรรมทีเ่ลน่ไดท้กุเพศทกุวัย 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.scandichotels.com/
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 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC RUKAHOVI หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.scandichotels.com 

วนัที ่3 รกูา – ฟารม์เรนเดยีร ์- ฮสักีซ้าฟาร ี– สโนโมบลิสเลดซาฟาร ี  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities น าทา่นเยีย่มชมฟารม์กวางเรนเดยีร ์สมัผัสกบัพาหนะส าคัญของคุณลุงซานตา้ที่

ใชเ้ทียมเลื่อนหิมะ มีโอกาสใหท้่านทดลองน่ังลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ 

Reindeer Sleigh ทีจ่ะท าใหท้า่นไดรู้ส้กึตืน่เตน้กบัความเร็วในรปูแบบใหม ่ 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

Activities น าคณะสมัผัสประสบการณ์ขบัเคลือ่นสนัุขลากเลือ่น Husky Safari (30 นาท)ี 

ฮสักีเ้ป็นสนัุขทีม่มีายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบรรทุก

สิง่ของหรอืเป็นพาหนะในพืน้ทีท่ีป่กคลมุไปดว้ยน ้าแข็งและหมิะ ฮสักีจ้งึไดก้ลาย

มาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุแ์ทท้ี่มปีระสทิธภิาพในการลากเลือ่นสูงสุดในบรรด

สนัุขลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนี้สนัุขลากเลือ่นยังเป็นกฬีายอดนยิม โดยมมีัช

เชอร ์(Musher)เป็นผูบ้ังคับเลือ่นในการแข่งขันแต่ละครัง้ จนแพร่หลายไปยัง

หลายประเทศแถบขัว้โลก น าคณะท่านเพลดิเพลนิและสนุกไปกับประสบการณ์ 

Snowmobile Sledge Safari หรือการน่ังเลื่อน ใหทุ้กท่านไดน่ั้งชม

ทัศนียภาพท่ามกลางความหนาวเย็นสุดทา้ทาย โดยเลื่อนจะพ่วงติดกับ 

Snowmobile และขบัเคลือ่นไปตามเสน้ทางใหท้า่นไดช้มความงามของทอ้งฟ้า

ในเขตแลปแลนด ์

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC RUKAHOVI หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.scandichotels.com 

วนัที ่4 รกูา – Ranua Artic Zoo - เคม ิ– ลา่แสงเหนอื เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่Ranua Wildlife Park เป็นสวนสัตวท์ีเ่ปิดในปี 1983 ในเขต

เทศบาล Ranua Lapland ประเทศฟินแลนด ์เป็นสวนสตัวท์างตอนเหนอืสดุของ

ฟินแลนด ์สัตวข์องสวนสัตวป์ระกอบดว้ยสัตวป่์าประมาณ 50 ชนดิ เชน่ หมสีี

น ้าตาล หมขีาวขัว้โลก สนัุขจิง้จอกหมิะ บเีวอร ์แมวลงิซ ์นกฮกู กวางเรนเดยีร์

และกวางมสู   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงเคม ิ(Kemi) ตัง้อยูร่มิทะเลบนอา่วบอทเนยีแหง่ทะเลบอลตกิ 

เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของแลปแลนด ์มเีรอืตัดน ้าแข็งทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในโลก  
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Local 

http://www.scandichotels.com/
http://www.scandichotels.com/
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 **Aurora Hunting outside resort** (ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมแีสงไฟภายใน

เมอืงมาก ดังนัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมอืงสู่เบสแคมป์ ใหไ้กลและปลอด

แสงไฟ เพือ่เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได ้พรอ้มบรกิารเครื่องดืม่รอ้นๆ สรา้ง

ความอบอุน่ใหแ้กร่า่งกาย) 
 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC KEMI หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.scandichotels.com 

วนัที ่5 เคม ิ- น ัง่เรอืตดัน า้แข็ง SAMPO Icebreaker – Snow Castle อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

Activities เดนิทางสูท่า่เรอืของ SAMPO Icebreaker เรอืตัดน ้าแข็ง หรอืไอซเ์บรกเกอร ์

ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจ าการแลว้ น ามาใหนั้กท่องเที่ยวได ้

สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรอืทลายน ้าแข็งทีบ่ดทลาย

มากว่า 30 ปีในเขตอารค์ตกิเรอื น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหมท่ีย่ากจะลมื

เลอืน จากการทลายทุง่น ้าแข็งทีจ่ับตัวหนากวา่ 1 เมตร ในแตล่ะวัน วา่ยน ้าทะเล 

Ice Swimming ลงว่ายน ้าในบอ่น ้ากลางทะเลทีห่นาวเย็น และลอ้มรอบไปดว้ย

น ้าแข็งหนาที่มี อุณหภูมทิี่ต ิดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A 

Water Right Thermal Suit 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

Activities น าท่านชม Snow Castle อันเป็นผลงานประตมิากรรมระดับโลก โดยครัง้นี้เป็น

ครัง้ที ่19 ในทุก ๆ ปีของฤดูหนาว จะมกีารรังสรรคผ์ลงานอันยิง่ใหญ่ ทมีงาน

ผูช้ านาญการจะเริม่การแกะสลัก และน าเอาน ้าแข็งกอ้นมหมึามาตกแต่งเป็น

รูปแบบต่าง ๆ รวมถงึการจ าลองแบบใหเ้ป็นเมอืงน ้าแข็งทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่

ของโลกโดยฝีมอืมนุษย ์  

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ROMANTIC DINNER @ ภตัตาคาร

น า้แข็ง บนโต๊ะน า้แข็งแกะสลกัใหคุ้ณไดด้ืม่ด ่ากบับรรยากาศอนัแสน

วเิศษ 

Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SCANDIC KEMI หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.scandichotels.com  

วนัที ่6 เคม ิ– โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาคลอส - ซารเิซลกา จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโรวาเนียมชิมเมอืงหลวงของดนิแดนแลปแลนด ์

(Finish Lapland) น าคณะเยีย่มชมหมูบ่า้นซานตา้ (Santa Clause Village) ซึง่

ตัง้อยูบ่นเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ ภายในหมูบ่า้นมทีีท่ าการไปรษณีย ์ส าหรับท่าน

ทีต่อ้งการสง่ของขวัญไปยงัคนทีท่า่นรัก, รา้นขายของทีร่ะลกึ, ถ่ายรูปกับคุณลุง

ซานตา้ทีใ่จดเีป็นทีร่ะลกึในการมาเยอืน พรอ้มรับประกาศนยีบตัร 

(120 ก.ม.) 

http://www.scandichotels.com/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านคณะเดินทางสู่ซาริเซลกา ซึ่งตั ้งอยู่เหนือเสน้เขตขั ้วโลกเหนือ 

(Lapland) ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์พเิศษในการเขา้พักโรงแรมแบบอกิลู

และชมแสงเหนอืในยามค ่าคนื กระจกซึง่ไดถ้กูออกแบบพเิศษ ภายในมกีารปรับ

อณุหภมูภิายในหอ้งอบอุน่ตลอด เพือ่ใหป้้องกันหมิะเกาะเป็นน ้าแข็ง ยังใหท้่าน

ไดช้มววิภายนอกอยา่งชดัเจน 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 

 

**Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบรเิวณรสีอรท์ ยามค ่าคนื

ปลอดแสงไฟ ทา่นสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนอืได)้ 

 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก KAKSALAUTTANEN (SMALL IGLOO) / 

NORTHERN LIGHT VILLAGE SAARISELKA / AURORA VILLAGE 

(AURORA CABIN) หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.kakslauttanen.fi  

www.northernlightsvillage

.com 

www.auroravillage.fi  

วนัที ่7 ซารเิซลกา – ขบัสโนวโ์มบลิ - อนิาร ิ– พพิธิภณัฑ ์Siida  องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขีร่ถ SNOWMOBILE 

พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดนิทางบนหมิะหรือทุ่งน ้าแข็ง โดยท่านจะไดรั้บ

ค าแนะน าในการขับขีท่ีถู่กตอ้ง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญ 

และช านาญเสน้ทางในการเดนิทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบลิซาฟารี โดยทาง

บรษัิทฯ จะมกีารจัดเตรยีมเครือ่งกนัหนาวใหท้า่นอยา่งครบถว้นตัง้แตศ่รีษะจรดเทา้ 

เราจะน าทา่นขบัขีส่โนวโ์มบลิลัดเลาะทอ่งไปบนทุง่น ้าแข็งกวา้ง 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

13.00 น. น าท่านเขา้ชม SIIDA MUSEUM พพิธิภัณฑข์องชาวแลปป์ที่จัดแสดงเป็น

นทิรรศการบอกเล่าเรือ่งราวความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสวถิี

ชวีติของกลุ่มชาตพัินธเ์กา่แก่ทีเ่คยโยกยา้ยถิน่ฐานไปมาในเขตประเทศสวเีดน 

นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์รัสเซยี ชาวแลปป์นยิมเลีย้งกวางเรนเดยีรไ์วใ้ชง้าน ซึง่ท่าน

สามารถหาซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึผลติภณัฑจ์ากกวางเรนเดยีรเ์ป็นของฝาก 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 **Aurora Hunting outside resort** (ดว้ยขอ้จ ากดัดว้ยมแีสงไฟภายใน

เมอืงมาก ดังนัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมอืงสู่เบสแคมป์ ใหไ้กลและปลอด

แสงไฟ เพือ่เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได ้พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่รอ้นๆ สรา้ง

ความอบอุน่ใหแ้กร่า่งกาย)  

http://www.kakslauttanen.fi/
http://www.northernlightsvillage.com/
http://www.northernlightsvillage.com/
http://www.auroravillage.fi/
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 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL IVALO / HOTEL KULTAHIPPU / HOTEL 

INARI หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 www.hotelivalo.fi 

www.hotellikultahippu.fi 

www.visitinari.fi/hotel-

inari  

วนัที ่8 อวิาโล - เฮลซงิก ิ– เดนิทางกลบักรงุเทพฯ พุธ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. อสิระตามอธัยาศัย  

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

 หลังอาหารน าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอวิาโลเพือ่บนิสูก่รงุเฮลซงิก ิ  

13.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเฮลซงิก ิเทีย่วบนิที ่AY604  

15.25 น. คณะเดนิทางถงึกรงุเฮลซงิก ิ  

16.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY141  

วนัที ่9 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ พฤหสั 

07.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

ขอ้มลูนา่รูเ้ก ีย่วกบัแสงเหนอื "Aurora Borealis" 

ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกดิเป็นวงรอบ ๆ ขัว้แมเ่หล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไอซแ์ลนด ์

กรนีแลนด ์แคนาดา อลาสกา้รวมไปถงึตอนเหนอืของสแกนดเินเวยี นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์รัสเซยี เมอืงเหล่านี้อยูใ่ตว้งแหวนออ

โรร่า (Aurora Ring) จงึท าใหม้โีอกาสทีจ่ะเห็นแสงเหนือไดม้ากทีสุ่ด การชมแสงเหนือจะเริม่กันในชว่งฤดูหนาว (ปลายเดอืน

สงิหาคม) ไปจนถงึฤดูใบไมผ้ล ิ(เดอืนเมษายน) การทีจ่ะไดเ้ห็นแสงเหนือนัน้ ขึน้อยูก่ับปัจจัยหลายอยา่ง ส าคัญทีส่ดุก็คอื ปรมิาณ

และความเขม้ขน้ของ Solar Storm ซึง่สามารถดไูดจ้าก KP Index ของแสงเหนอืทีพ่ยากรณ์ในแตล่ะวันซึง่มทีัง้หมด 7 ระดับ 

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

ก าหนดการเดนิทาง 

14 – 22 ม.ีค. 2563 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น :  

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ  

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื 2 ทา่นมเีตยีง ทา่นละ  

 เด็กอาย ุ4-6 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีง ทา่นละ 

 พักหอ้งเดีย่ว (Single room) จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ ผูใ้หญห่ักทา่นละ 

 ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ เด็กหักทา่นละ 

149,000.- 

134,000.- 

119,000.- 

15,000.- 

-33,000.- 

-28,000.- 

คา่ทัวรร์วม : 

http://www.hotelivalo.fi/
http://www.hotellikultahippu.fi/
http://www.visitinari.fi/hotel-inari
http://www.visitinari.fi/hotel-inari
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  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่19 กรกฎาคม 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดเินเวยี ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆตามทีร่ะบใุนรายการ Skiing / Reindeer Farm / Husky Safari / Snowmobile 

Sledge Safari / Ranua Arctic Zoo / Sampo Icebreaker / Snow Castle / Siida Museum /   

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งใน

สแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์สว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืง

พัก หากวันดังกลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว   

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยโูร / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ฟินแลนด ์(เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพที่

ไมไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเอง

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

      (สายการบนิฟินแอร ์เขม้งวดเรือ่งน า้หนกักระเป๋า ซึง่อาจท าใหท้า่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% จากคา่บรกิารทัวร ์

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดย

ไมม่เีงือ่นไข 
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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 พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มรีะบุอยู่ชัดเจนใน

โปรแกรมทัวร์, ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวร์ตอ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สีส่บิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัเงนิคา่มดัจ า 11,000 บาท 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่หกสบิวนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.4 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว  

ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหักจาก

เงนิ ค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิท ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวัน
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เดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที่ ฯ เพือ่ยนืยันในกรณีที่ตั๋วเครือ่งบนิสามารถท า  REFUND ได ้

หรอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิฟินแอร ์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื One World ไดข้ึน้อยูก่ับ

เงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการ

บนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่19 กรกฎาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอื หอ้งพักคู่ คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับ

พัก 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 

เตียง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ)  

 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 าหรับ

พัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มัก

มคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบ

ทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั

ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE 

SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนั้น ๆ 
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ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ 

หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการ

เดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคืนเงนิใดใหแ้ก่ท่าน 

เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวัน

เดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารใน

การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+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 าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร ซึง่ความรับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ 

จ ีประกนัภยั ทีร่ะบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่างๆ ในสแกนดเินเวยี มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคน

สว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิ

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่น

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวร์

มคีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศฟินแลนด ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ (3 สปัดาห)์ 

คณะผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยรั์บยืน่วซีา่ประเทศฟินแลนดด์ว้ยตัวเองทกุทา่น 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาดกวา้ง 36 มลิลเิมตร ยาว 47 มลิลเิมตร ใบหนา้ตรงมขีนาด 25-35 มลิลเิมตร จ านวน 2 รูป พืน้หลังเป็นสขีาว

เทา่นัน้ (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) /สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้

จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3  เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์

 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 3 เดอืน ตอ้งอพัเดท ณ เดอืนปัจจบุนัทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ควรเลอืกเล่มทีม่กีาร

เขา้ออกของเงนิสม า่เสมอและอพัเดทตอ่เนือ่ง ในกรณีการเงนิอพัเดทไมต่อ่เนือ่งเดอืนใดเดอืนหนึง่ขาดหายไปตอ้งขอเป็นส

เตทเมน้ท ์ยอ้นหลัง 3 เดอืน ตอ้งอพัเดท ณ เดอืนปัจจบุนัทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มี

ฐานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว

หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย  

      ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

  กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6 

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน 

โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธ

วซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  
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 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม 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  

  นัน้ดังลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ทศออกประเ- 

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 ถอืขึน้เครือ่งและนทางสญูหายหรอืซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเด ิ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 


