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วันท่ี 1วันท่ี 1  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  สนามบิสนามบินนกรุงเฮลซิงกิกรุงเฮลซิงกิ  เสาร์เสาร์  
20.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ
 

ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดย
ซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชม
ตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยั 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทาง
บริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้วและหากมีคา่ใช้จ่าย
ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือ จากในรายการทวัร์  หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ 
เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

23.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินน์
แอร์ เท่ียวบินท่ี AY144  

วันท่ี 2วันท่ี 2  เมืองปอร์โวเมืองปอร์โว  --  เที่ยวชมเมืองเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิเฮลซิงกิ  ออาทติย์าทติย์  
06.05 น.  น าคณะเดินทางสูเ่มืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเลก็ท่ีเตม็ไปด้วยความสขุ ความงาม

ล า้คา่ของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกบัเป็นแหลง่
ท่องเท่ียวขึน้ช่ือของฟินแลนด์  ทศันียภาพของป่าไม้เขียวขจีท่ีชาวฟินน์ภาคภมูิใจ
เป็นอย่างย่ิง ในการรักษาพืน้ท่ีป่าและอนรัุกษ์พืน้ท่ีสีเขียวเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก 
เมืองปอร์โว สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศนูย์กลางทางการค้า เม่ือศตวรรษท่ี 
13 ขณะนัน้พืน้ท่ีบริเวณนีย้งัอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า The Old 
Town ซึง่ยงัมีกลิ่นอายของชมุชนแบบพืน้บ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามท่ีปลกูเรียง
รายริมแมน่ า้เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึง่ท่ีน่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดคูล้าย
บ้านตุ๊กตา แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรันท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุ ชาวเมืองเช่ือกนัวา่แมพ่ระท่ีน่ีศกัด์ิสิทธ์ินกั ขออะไรก็จะได้อย่างนัน้ 
โดยเฉพาะเร่ืองความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านช้อปปิง้ ท่ีมีทัง้ร้าน
ขายของท่ีระลกึ, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆ, ร้านขนม Runeberg  พืน้บ้านต้น
ต ารับของเมืองนี ้ อบอุน่ใจไปด้วยรอยยิม้ของชาวเมืองท่ีต้อนรับนกัท่องเท่ียว 
จากนัน้เดินทางกลบัสูเ่มืองเฮลซิงกิ 

(52 กม.) 

 
  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองเฮลซิงกิ เร่ิมจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ท่ีมี

ช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลกึแก่นกัท่องเท่ียว 
ยงัเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นท่ีตัง้สถานท่ี
ส าคัญ อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้วน าชม Rock 
Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพ่ีน้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็น
โบสถ์แบบรูเธอรันท่ีสร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัย
พร้อมระบบเสียงท่ีดี พาท่านชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ
อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน หลงัจากนัน้
อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ Stockmann 
Department store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรือ
Verkkokauppa ห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคยโุรป 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radisson.com  
วันท่ี 3วันท่ี 3  เฮลซิงกิเฮลซิงกิ  --  คิตทีร่า คิตทีร่า --  ฮัสกีซ้าฟารี ฮัสกีซ้าฟารี ––  พักพักNNOORRTTHHEERRNN  LLIIGGHHTTSS  VVIILLLLAAGGEE  จันทร์จันทร์  

http://www.radisson.com/
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
0088..0000  น.น.  น าท่านเดินทางสูส่นามบินเพ่ือออกเดินทางสูเ่มืองคิตทีร่า   
11.11.2525  น.น.  น าท่านเดินทางสูเ่มืองคิตทีร่าโดยการบินฟินแอร์เท่ียวบินท่ี AY573    
12.55 น.  เดินทางถงึเมืองคิตทีร่าหลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร     
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
Activities เร่ิมกิจกรรมกบัประสบการณ์ขบัเคลื่อนสนุขัลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) 

ฮสักีเ้ป็นสนุขัท่ีมีมายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแล้ว เพ่ือใช้ในการลากเลื่อนบรรทกุ
สิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีท่ีปกคลมุไปด้วยน า้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้งึได้กลาย
มาเป็นสนุขัลากเลื่อนพนัธุ์แท้ ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสงูสดุในบรรดา
สนุขัลากเลื่อนทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชั
เชอร์ (Musher) เป็นผู้บงัคบัเลื่อนในการแข่งขนัแตล่ะครัง้ จนแพร่หลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Aurora Sky Restaurant Local 
ค ่า **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามค ่าคืนปลอดแสง

ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)  

  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NORTHERN LIGHTS VILLAGE LEVI www.northernlightsvillage.com   
วันท่ี 4วันท่ี 4  เลวี เลวี ––  เล่นสกีเล่นสกี    อังคารอังคาร  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
Activities เมืองเลวี (Levi) เป็นสกีรีสอร์ทชัน้น าของประเทศฟินแลนด์ท่ีมีพืน้ฐานมาจากการ

มีพนักงานมืออาชีพวิสยัทัศน์ด้านเทคนิคและการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอัล
ไพน์ อิสระให้ท่านได้ฝึกหัดเล่นสกี Skiing ขัน้พืน้ฐานโดยมีครูฝึกสอนท่ีจะมา
แนะน าทกัษะของการเล่นสกีขัน้พืน้ฐานท่ีจะท าให้ท่านปฏิบตัิตามได้แบบไม่ยาก 
(ใช้เวลาทัง้สิน้ 3 ชั่วโมง รวมราคาค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผู้ ฝึกสอน อยู่ใน
รายการทวัร์แล้ว) 

(350 เมตร) 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
Activities  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกบัการเล่นสกีซึง่เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนานและท้าทาย

ความสามารถของท่านเป็นกิจกรรมท่ีเลน่ได้ทกุเพศทกุวยั  
  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั BREAK SOKOS หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน www.sokoshotels.fi  
วันท่ี 5วันท่ี 5  เลวี เลวี --  โรวาเนียมิโรวาเนียมิ  --  หมู่บ้านซานตาครอสหมู่บ้านซานตาครอส  --  ล่าแสงเหนือล่าแสงเหนือ  พุธพุธ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ  (Rovaniemi) ในเขตแลปป์แลนด์ ประเทศ

ฟินแลนด์ เมืองท่ีตัง้ริมทะเลบนอา่วบอทเนียแห่งทะเลบอลติก   (168 กม.) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย  น าท่านเย่ียมชมหมูบ้่านซานต้า (Santa Clause Village) ซึง่ตัง้อยู่บนเส้นอาร์ค

ติกเซอร์เคิล ภายในหมูบ้่านมีท่ีท าการไปรษณีย์ ส าหรับท่านท่ีต้องการสง่
ของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรัก, ร้านขายของท่ีระลกึ, ถ่ายรูปกบัคณุลงุซานต้าท่ีใจดี
เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบตัร  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
ค ่า **Aurora Hunting outside resort** (ด้วยข้อจ ากดัด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก 

ดงันัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ เพ่ือ
เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเคร่ืองดื่มร้อนๆ สร้างความอบอุน่
ให้แก่ร่างกาย) 

 
  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ARCTIC CITY หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน www.cityhotel.fi  
วันท่ี 6วันท่ี 6  โรวาเนียมิโรวาเนียมิ  --  Reindeer Sleigh - ล่าแสงเหนือ  พฤหัสพฤหัส  
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
Activities น าท่านชมกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะส าคัญของคุณลุงซานต้าท่ี ใช้เทียม

เลื่อนหิมะ มีโอกาสให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ท่ีจะท าให้
ท่านได้รู้สกึตื่นเต้นกบัความเร็วในรูปแบบใหม่ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) เมืองท่ีตัง้ริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่ง

ทะเลบอลติก น าน ่าก่ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC KEMI หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน www.scandichotels.com 
ค ่า **Aurora Hunting outside resort** (ด้วยข้อจ ากดัด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก 

ดงันัน้เราจะน าท่านออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ เพ่ือ
เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเคร่ืองดื่มร้อนๆ สร้างความอบอุน่
ให้แก่ร่างกาย) 

 
วันท่ี 7วันท่ี 7  เคมิเคมิ  --ขับ ขับ SSnnooww  mmoobbiillee  ศุกร์ศุกร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
Activities Two Countries Safari สมัผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัข่ีรถ 

SNOWMOBILE  พาหนะท่ีถกูออกแบบให้ขบัเคลื่อนไปบนทุ่งน า้แข็ง หรือ อา่ว
บอทเนีย น า้ทะเลท่ี frozen จนกลายเป็นทะเลน า้แข็ง โดยท่านจะได้รับค าแนะน า
ในการขบัข่ีท่ีถกูต้อง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญ โดยทาง
บริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน ตัง้แตศ่ีรษะจรด
เท้า  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ice Restaurant  Local 
Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลกัน า้แข็งให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ ในแตล่ะปี

จะมีความแตกต่างตามแนวคิดของทีมงานแกะสลกั และการท า Snow Hotel อีก
หนึง่ประสบการณ์ของการสร้างโรงแรมน า้แข็งในรูปแบบธีมตา่ง ๆ ให้ท่านได้     
เพลิดเพลินไปอย่างไมรู้่เบ่ือ (เปิดให้บริการเดือนมกราคม - เมษายน 2020) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC KEMI หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน www.scandichotels.com 
วันท่ี 8วันท่ี 8  เคมิเคมิ  --  น่ังเรือตัดน า้แข็ง น่ังเรือตัดน า้แข็ง SSAAMMPPOO  IIcceebbrreeaakkeerr  --  กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
Activities ถงึท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตดัน า้แข็ง หรือ ไอซ์เบรกเกอร์ ท่ีโดง่

ดงัท่ีสดุในโลก หลงัจากปลดประจ าการแล้ว มีการน ามาให้นกัท่องเท่ียวได้สมัผสั
กบัความหฤหรรษ์กบัประสบการณ์ใหม่ๆ  จากเรือทลายน า้แข็งท่ีบดทลายมากวา่ 
30 ปีในเขตอาร์คติก เรือน าท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหมท่ี่ยากจะลืมเลือน 
จากการทลายทุ่งน า้แข็งท่ีจบัตวัหนากวา่ 1 เมตรในแตล่ะวนั วา่ยน า้ทะเล Ice 
Floating ลงวา่ยน า้ในบ่อน า้กลางทะเลท่ีหนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน า้แข็ง
หนาท่ีมี อณุหภมูิท่ีติดลบกวา่ 20 องศาเซลเซียส โดยชดุพิเศษ A Water Right 
Thermal Suit  

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
20.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี  AY632  
22.25 น. คณะเดินทางถงึกรุงเฮลซิงกิรอเปลี่ยนเคร่ือง   
วันท่ี 9วันท่ี 9  เดนิทางกลับถึเดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯงกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
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00.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี  AY143 
(เช็คอินน์วนัท่ี 8 ของการเดินทาง)  

15.45 น. เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ  
ข้อมูลน่ารู้เก่ียวกับแสงเหนือ "Aurora Borealis" 

ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็นวงรอบ ๆ ขัว้  แมเ่หลก็โลกพาดผ่านประเทศตา่ง ๆ ได้แก ่ไอซ์แลนด์ 
กรีนแลนด์ แคนาดา อลาสก้ารวมไปถงึตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ รัสเซีย เมืองเหลา่นีอ้ยู่ใต้วงแหวนออ

โรร่า (Aurora Ring) จงึท าให้มีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือได้มากท่ีสดุ การชมแสงเหนือจะเร่ิมกนัในช่วงฤดหูนาว (ปลายเดือน
สิงหาคม) ไปจนถงึฤดใูบไม้ผล ิ(เดือนเมษายน) การที่จะได้เหน็แสงเหนือนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ส าคญัท่ีสดุก็คือ ปริมาณ
และความเข้มข้นของ Solar Storm ซึง่สามารถดไูด้จาก KP Index ของแสงเหนือท่ีพยากรณ์ในแตล่ะวนัซึง่มีทัง้หมด 7 ระดบั 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD   

28ธ.ค.-5ม.ค.63 159,000 143,900 127,900 20,000 -39,000/32,000 
26ม.ค.-3ก.พ.63  

156,000.- 
 

140,900.- 124,900.- 20,000.- -39,000/-33,000 15-23 ก.พ.63 
21-29 มี.ค.63 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวยี ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานทีต่า่งๆตามที่ระบใุนรายการ Ski / SAMPO Icebreaker /  Snow Mobile / Husky Safari / Reindeer 

Sleigh /คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ใน
สแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ สว่นใหญ่จะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั 
หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ฟินแลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ1,500,000 บาท รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรัม (สายการบนิฟินน์แอร์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซ่ึงอาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
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เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้ 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          หักเงนิค่ามัดจ า 10,000 บาท 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.4 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท ฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วไมส่ามารถ
คืนเงินได้เป็นไปตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินฟินน์แอร์ ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ได้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไข

การสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือ ห้องพกัคู ่คือห้องพกัทีม่ีเตยีงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
  ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดิเนเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมี
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อณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   
 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ

ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใน
น า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร ซึง่ความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั ที่ระบคุวาม
รับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในสแกนดเินเวยี มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ อาทิ เด็ก, และ

ผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้อง
ให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฟินแลนด์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วันท าการ (3 สัปดาห์) 
คณะผู้ เดินทางทกุท่านต้องมาสแกนลายนิว้มือท่ีศนูย์รับย่ืนวีซา่ประเทศฟินแลนด์ด้วยตวัเองทกุท่าน 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาดกว้าง 36 มิลลเิมตร ยาว 47 มิลลเิมตร ใบหน้าตรงมีขนาด 25-35 มิลลเิมตร จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้ 
(ไมใ่ช่รูปขาวด า และห้ามสแกน)  ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /ส าเนาสตูิบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์ 

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเ่ร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
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ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 3  เดือน พร้อม

วตัถปุระสงค์ 
 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 4 เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ียื่นค าร้องขอวีซา่ ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออก

ของเงินสม ่าเสมอและอพัเดทตอ่เนื่อง ในกรณีการเงินอพัเดทไมต่อ่เนื่องเดือนใดเดือนหนึง่ขาดหายไปต้องขอเป็นสเตทเม้นท์ ย้อนหลงั 
3 เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ียื่นค าร้องขอวีซา่ และมีจ านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอ
วีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย  
***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง 
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


