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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด์)  ศุกร์ 
07.00 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบนิฟินแอร์ 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ
 

ทางบริษัท ฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดย
ซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชม
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยั 
อาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่น
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีท่่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทาง
บริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้วและหากมีค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือ จากในรายการทวัร์  หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ 
เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

10.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบนิ 
ฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี AY 146  

17.10 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลีย่นเที่ยวบนิ  
 เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการบนิจงึไม่มีบริการอาหารค ่า  
20.20 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิวาโล ่โดยสายการบนิฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี AY 609  
22.00 น. ถงึเมืองอิวาโล ่(Ivalo) รถโค้ชน าคณะเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  HOTEL IVALO  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  https://www.hotelivalo.fi.en 
วันที่ 2 อิวาโล่ – คีร์กเคเนส – King Crab Safari (นอร์เวย์) เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองคีร์กเคเนส Kirkenes เมืองที่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือสดุ

ของนอร์เวย์ ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 
ก.ม. หรือรู้จกักนัในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสนัสไตล์
นอร์วีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชดัเตอร์แบบรัวๆ นอกจากนีเ้มอืงนีย้งัเป็น
เมืองสดุท้ายของเส้นทางเรือส าราญเหนือสดุของนอร์เวย์ Hurtigruten  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
Activities เชิญท่านสนกุกบักิจกรรมที่โด่งดงัที่สดุของคีร์กเคเนส King Crab Safari กิจกรรม

ที่ถือก าเนิดขึน้ในปี 1996 เรือ Riverboat น าท่านไปยงั Boris Gleb สญัลกัษณ์ที่
ใช้เป็นเขตพรมแดนของนอร์เวย์-รัสเซีย ที่จะบอกเลา่เร่ืองราวการใช้ชีวิตของคน
ทัง้สองประเทศที่ต่างการปกครอง หลงัจากได้ King Crab แล้วจะน ามาปรุงเป็น
อาหารให้นกัท่องเท่ียวได้ชิมรสชาดปยูกัษ์แบบสด ๆ ที่จบัขึน้มาจากท้องทะเล 
เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในโลกใบนี ้

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั THON HOTEL KIRKENES  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thonhotels.com 
วันที่ 3 คีร์กเคเนส – KAKSLAUTTANEN – นอนบ้านอิกลู – Husky Safari อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 



 
 
 
 
 
 

CODE : DEU22 

 

08.00 น. น าท่านเดินทางสูแ่คสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รีสอร์ทแบบ 
Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก (Lapland) ให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์
พิเศษ ถงึแม้ในปัจจบุนัจะมีโรงแรมแบบอิกลใูห้บริการอยู่หลายแห่ง แต่ ณ ที่แห่ง
นีย้งังดงามและคงไว้ด้วยเสน่ห์ของการวาง Landscape ที่สวยงามแก่ผู้ ได้มา
เยือน นบัได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านัน้  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าเข้าพกัใน Kelo Glass Igloos เป็นบ้านไม้สนเอกลกัษณ์ของแลปแลนด์ที่

ผสมผสานกับกระท่อมแก้วอนัแสนสะดวกสบาย พร่ังพร้อมด้วยสิง่อ านวยความ
สะดวกในความเป็นสว่นตวัของห้องน า้ มมุแพนทรีจดัวางอย่างลงตวั ในสว่นของ 
Glass Igloo ถกูออกแบบให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ที่ท่านไม่สามารถถ่ายภาพจาก
อิกลอูื่นๆได้ในมมุมองที่สวยงาม กระจกซึง่ได้ถกูออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับ
อณุหภมูิภายในห้องอบอุ่นตลอด เพื่อให้ป้องกนัหิมะเกาะเป็นน า้แข็ง ยังให้ท่าน
ได้ชมวิวภายนอกอย่างชดัเจน พร้อมสญัญาณเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณ์แสง
เหนือ ท่านสามารถมองผ่านทะล ุGlass Igloo จากเตียงนอนในค ่าคืนทีแ่สงเหนือ
อาจจะปรากฏขึน้ เป็นประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ 

 

Activities เร่ิมกิจกรรมกบัประสบการณ์ขบัเคลือ่นสนุขัลากเลือ่น Husky Safari (30 นาที) 
ฮสักีเ้ป็นสนุัขท่ีมีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลือ่นบรรทกุ
สิง่ของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีที่ปกคลมุไปด้วยน า้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้งึได้กลาย
มาเป็นสนุขัลากเลือ่นพนัธุ์แท้ ที่มีประสทิธิภาพในการลากเลือ่นสงูสดุในบรรดา
สนุขัลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเลือ่นยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชั
เชอร์ (Musher) เป็นผู้บงัคบัเลือ่นในการแข่งขนัแต่ละครัง้ จนแพร่หลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOOS www.kakslauttanen.fi 
ค ่า **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามค ่าคืนปลอดแสง

ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)  

วันที่ 4 KAKSLAUTTANEN - ซาราเซลก้า - โรวาเนียมิ - ล่าแสงเหนือ จนัทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
 เดินเที่ยวชมรอบบริเวณรีสอร์ท ถ่ายภาพสวยของ Snow Igloo หรือชมฟาร์มเลีย้ง

กวางเรนเดียร์ สตัว์เศรษฐกิจของชาวแลปป์ หรือชมวิวทิวทศัน์บนยอดหอคอย 
Igloo Tower นอกจากนีย้งัมี Art Gallery ให้ท่านได้ชมผลงานทางศิลปะประจ า
ถิ่น  

11.00 น. เช็คเอ๊าท์ แล้วเดินทางสูห่มู่บ้านซาราเซลก้า แหล่งสกีรีสอร์ทท่ีมีชือ่เสยีง  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าคณะออกเดินทางเข้าสูเ่มืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปป์แลนด์ ตัง้อยู่บน

เส้น Arctic Circle หรือวงกลมละติจดู 66 องศาเหนือ ที่มีปรากฏการณ์พระ
อาทิตย์เท่ียงคืนในช่วงฤดรู้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ
(Northern Light) ในช่วงฤดหูนาว  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC ROVANIEMI HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.scandichotels.com 

http://www.kakslauttanen.fi/
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ค ่า **Aurora Hunting outside resort** (ด้วยข้อจ ากดัด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก 
ดงันัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ เพื่อ
เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเคร่ืองด่ืมร้อนๆ สร้างความอบอุ่น
ให้แก่ร่างกาย) 

 
วันที่ 5 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส- เคม ิ อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึง่ตัง้อยู่บนเส้นอาร์ค

ติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรับท่านที่ต้องการสง่
ของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรัก, ร้านขายของที่ระลกึ, ถ่ายรูปกบัคณุลงุซานต้าที่ใจดี
เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย9 น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตัง้ริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่ง

ทะเลบอลติก เปรียบเสมือนศนูย์กลางการท่องเท่ียวภมูิภาคแลปป์แลนด์น าน ่าก่ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC HOTEL KEMI  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scandichotels.com 
วันที่ 6 เคมิ - Snowmobile - Reindeer Sleigh พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
Activities Two Countries Safari สมัผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัขี่รถ 

SNOWMOBILE  พาหนะที่ถกูออกแบบให้ขบัเคลื่อนไปบนทุ่งน า้แข็ง หรือ อ่าว
บอทเนีย น า้ทะเลที่ frozen จนกลายเป็นทะเลน า้แข็ง โดยท่านจะได้รับค าแนะน า
ในการขบัขี่ท่ีถกูต้อง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญ โดยทาง
บริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน ตัง้แต่ศีรษะจรด
เท้า 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Ice Restaurant  Local 
Activities Reindeer Sled กวางเรนเดียร์ลากเลือ่น พาหนะส าคญัของคณุลงุซานต้า ที่ใช้

เทียมเลือ่นหิมะ ให้ท่านทดลองนัง่เลือ่นหิมะ ที่จะท าให้ท่านได้รู้สกึต่ืนเต้นและ
สนกุสนานกับความเร็วในรูปแบบใหม่ 

 

Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลกัน า้แข็งให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ ในแต่ละปี
จะมีความแตกต่างตามแนวคิดของทีมงานแกะสลกั และการท า Snow Hotel อีก
หนึง่ประสบการณ์ของการสร้างโรงแรมน า้แข็งในรูปแบบธีมต่าง ๆ ให้ท่านได้     
เพลดิเพลนิไปอย่างไม่รู้เบือ่ (เปิดให้บริการเดือนมกราคม - เมษายน 2020) 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC HOTEL KEMI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scandichotels.com 
ค ่า **Aurora Hunting outside resort** (ด้วยข้อจ ากดัด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก 

ดงันัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ เพื่อ
เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเคร่ืองด่ืมร้อนๆ สร้างความอบอุ่น
ให้แก่ร่างกาย) 

 
วันที่ 7 เคมิ - Sampo Icebreaker - บินสู่เฮลซิงกิ พฤหสั 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
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Activities ถงึท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตดัน า้แข็ง หรือ ไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่ง
ดงัที่สดุในโลก หลงัจากปลดประจ าการแล้ว มีการน ามาให้นกัท่องเท่ียวได้สมัผสั
กบัความหฤหรรษ์กบัประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน า้แข็งที่บดทลายมากว่า 
30 ปีในเขตอาร์คติก เรือน าท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลมืเลอืน 
จากการทลายทุ่งน า้แข็งที่จบัตวัหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวนั ว่ายน า้ทะเล Ice 
Floating ลงว่ายน า้ในบอ่น า้กลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน า้แข็ง
หนาที่มี อณุหภมูิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชดุพิเศษ A Water Right 
Thermal Suit  

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
15.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี  AY 514  
17.30 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซิงกิ จากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่ัตตาคาร  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC GRAND MARINA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com  
วันที่ 8 เฮลซิงกิ  - เที่ยวชมเมือง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมเมืองเฮลซิงกิ เร่ิมจากตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสยีง

นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมือง ที่ขายของที่ระลกึแก่นกัท่องเท่ียว ยงัเป็น
แหลง่ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นท่ีตัง้สถานที่ส าคญั 
อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้วน าชม Rock Church 
โบสถ์ซึง่ออกแบบโดยสองพี่น้อง ตวัโม และติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบ   
ลเูธอรันท่ีสร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบ
เสยีงที่ดี ชมจตัรัุสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรีย์พระเจ้า 
อเลก็ซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายลเูธอรัน แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ใน
ห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมยั หรือ brand name อาท ิLouis Vuitton / Chanel 

 
 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
14.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  
16.50 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี   AY 141  
วันที่ 9 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ 
07.25 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ข้อมูลน่ารู้เก่ียวกับแสงเหนือ "Aurora Borealis" 
ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็นวงรอบ ๆ ขัว้  แม่เหลก็โลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ 
กรีนแลนด์ แคนาดา อลาสก้ารวมไปถงึตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ รัสเซีย เมืองเหลา่นีอ้ยู่ใต้วงแหวน
ออโรร่า (Aurora Ring) จงึท าให้มีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือได้มากที่สดุ การชมแสงเหนือจะเร่ิมกนัในชว่งฤดหูนาว (ปลายเดือน
สงิหาคม) ไปจนถงึฤดใูบไม้ผล ิ(เดือนเมษายน) การที่จะได้เห็นแสงเหนือนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ส าคญัที่สดุก็คือ ปริมาณ
และความเข้มข้นของ Solar Storm ซึง่สามารถดไูด้จาก KP Index ของแสงเหนือที่พยากรณ์ในแต่ละวันซึง่มีทัง้หมด 7 ระดบั 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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CChhiilldd  44--66  
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27ธ.ค.-4ม.ค.63 166,000.- 147,900.- 131,900.- - 32,000.- -36,000/-30,000  

10-18 ม.ค63 163,000.- 146,900.- 130,900.- - 32,000.- -36,000/-30,000  

26 ม.ค-3 ก.พ.63 166,000.- 147,900.- 131,900.- - 32,000.- -36,000/-30,000  

http://www.scandichotels.com/
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7-15ก.พ.63 163,000.- 146,900.- 130,900.- - 32,000.- -36,000/-30,000  

21-29ก.พ.63 163,000.- 146,900.- 130,900.- - 32,000.- -36,000/-30,000  

6-14ม.ีค.63 163,000.- 146,900.- 130,900.- - 32,000.- -36,000/-30,000  

20-28ม.ีค.63 163,000.- 146,900.- 130,900.- - 32,000.- -36,000/-30,000  

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆตามที่ระบใุนรายการ SAMPO Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari  / Reindeer 

Safari / Ice Restaurant / King Crab Safari 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ สว่นใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนั
ดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในฟินแลนด์ ก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าฟินแลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิม่) 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่

ท่านรู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้ เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจาก
วันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 
วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
ไม่มีเง่ือนไข 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดังต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคับให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว                 
          หักเงนิค่ามัดจ า 10,000 บาท 
    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.4 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธรุกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัตธิรุกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มถินุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

คา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วไม่สามารถ
คืนเงินได้เป็นไปตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าท่ี ฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบนิฟินแอร์ ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ได้ขึน้อยู่กบั

เง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการ
บนิเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือ ห้องพกัคู ่คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
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  ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 
ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง
อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในสแกนดเินเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี
อณุหภมูติ ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกับวนัท่ีสถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิ
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ
ของผู้ โดยสาร ซึง่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี 
ประกนัภยั 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ อาทิ เด็ก

, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
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ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟินแลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ (3 สัปดาห์) 
คณะผู้ เดินทางทกุท่านต้องมาสแกนลายนิว้มือที่ศนูย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ด้วยตวัเองทกุท่าน 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาดกว้าง 36 มิลลเิมตร ยาว 47 มิลลเิมตร ใบหน้าตรงมีขนาด 25-35 มิลลเิมตร จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสี
ขาวเท่านัน้ (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน)  ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบยีนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , หย่า /
ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 3  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 3 เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ีย่ืนค าร้องขอวีซ่า ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้า
ออกของเงินสม ่าเสมอและอพัเดทตอ่เน่ือง ในกรณีการเงินอพัเดทไมต่อ่เน่ืองเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไปต้องขอเป็นสเตทเม้นท์ 
ย้อนหลงั 3 เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ีย่ืนค าร้องขอวีซ่า และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงิน
เพียงพอท่ีจะครอบคลมุกับคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใด
บญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย  

      ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 
  กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6 

แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตุผลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ฉบบัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบั บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, 

มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
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