
 

     

 
 



 

     

 

วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซงิก ิ(ฟินแลนด์) - คูซาโม – รูกา  อาทติย์ 
06.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประต ู8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ 

เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ
 

ทางบริษัท ฯ ได้จดัเตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดนิทาง โดย
ซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชม
ตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยั 
อาทิ การยกเลกิเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ รวมถึงการถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลทําให้การเดนิทางลา่ช้า หรือ ไม่สามารถเดนิทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว เพราะทาง
บริษัท ฯ ได้มีการตกลงชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้วและหากมีคา่ใช้จา่ย
ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือ จากในรายการทวัร์  หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ 
เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

09.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบนิฟินน์
แอร์ เท่ียวบินท่ี AY142  

15.00 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้วและทําการเปล่ียนเคร่ือง  
19.35 น. จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มืองคซูาโมโดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY487  
20.50 น. ถึงสนามบินเมืองคซูาโม รถโค้ชนําทา่นเดนิทางสูรู่กา (Ruka) เป็นหนึง่ในเมือง  

สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสดุของฟินแลนด์ 
 

 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC RUKAHOVI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com  
วันที่ 2  รูกา – กิจกรรมเล่นสกี ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. รูกา (Ruka) เป็นหนึง่ในเมืองสกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสดุของฟินแลนด์อิสระให้ทา่นได้

ฝึกหดัเลน่สกี Skiing ขัน้พืน้ฐานโดยมีครูฝึกสอนท่ีจะมาแนะนําทกัษะของการเลน่
สกีขัน้พืน้ฐานท่ีจะทําให้ทา่นปฏิบตัติามได้แบบไม่ยาก (ใช้เวลาทัง้สิน้ 3 ชัว่โมง 
รวมราคาคา่เชา่อปุกรณ์ คา่จ้างครูผู้ ฝึกสอน อยูใ่นรายการทวัร์แล้ว)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย อิสระให้ทา่นได้สนกุสนานกบัการเลน่สกี ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีสนกุสนานและท้าทาย

ความสามารถของทา่นเป็นกิจกรรมท่ีเลน่ได้ทกุเพศทกุวยั  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC RUKAHOVI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com 
วันที่ 3 รูกา – ฟาร์มเรนเดยีร์ - ฮัสกีซ้าฟารี – สโนโมบลิสเลดซาฟารี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
Activities นําทา่นเย่ียมชมฟาร์มกวางเรนเดียร์   สมัผสักบัพาหนะสําคญัของคณุลงุซานต้าท่ี

ใช้เทียมเลื่อนหิมะ มีโอกาสให้ทา่นทดลองนัง่ลากเลื่อนกวางเรนเดียร์    Reindeer 
Sleigh    ท่ีจะทําให้ทา่นได้รู้สกึต่ืนเต้นกบัความเร็วในรูปแบบใหม ่ 

 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
Activities นําคณะสมัผสัประสบการณ์ขบัเคล่ือนสนุขัลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) 

ฮสักีเ้ป็นสนุขัท่ีมีมายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแล้ว เพ่ือใช้ในการลากเล่ือนบรรทกุ
สิง่ของหรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีท่ีปกคลมุไปด้วยนํา้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้งึได้กลาย
มาเป็นสนุขัลากเลื่อนพนัธุ์แท้ท่ีมีประสทิธิภาพในการลากเล่ือนสงูสดุในบรรดสนุขั
ลากเล่ือนทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมชัเชอร์  



 

     

(Musher)เป็นผู้บงัคบัเล่ือนในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้ จนแพร่หลายไปยงัหลาย
ประเทศแถบขัว้โลก นําคณะทา่นเพลดิเพลนิและสนกุไปกบัประสบการณ์ 
Snowmobile Sledge Safari หรือการนัง่เล่ือน ให้ทกุทา่นได้นัง่ชมทศันียภาพ
ทา่มกลางความหนาวเย็นสดุท้าทาย โดยเล่ือนจะพว่งตดิกบั Snowmobile และ
ขบัเคล่ือนไปตามเส้นทางให้ทา่นได้ชมความงามของท้องฟา้ในเขตแลปแลนด์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC RUKAHOVI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com 
วันที่ 4 รูกา – Ranua Artic Zoo -  เคมิ – ล่าแสงเหนือ เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่ Ranua Wildlife Park เป็นสวนสตัว์ท่ีเปิดในปี 1983 ในเขต

เทศบาล Ranua Lapland ประเทศฟินแลนด์ เป็นสวนสตัว์ทางตอนเหนือสดุของ
ฟินแลนด์ สตัว์ของสวนสตัว์ประกอบด้วยสตัว์ป่าประมาณ 50 ชนิด เช่น หมีสี
นํา้ตาล หมีขาวขัว้โลก สนุขัจิง้จอกหิมะ บีเวอร์ แมวลงิซ์ นกฮกู กวางเรนเดียร์และ
กวางมสู   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มืองเคมิ (Kemi) ตัง้อยูริ่มทะเลบนอ่าวบอทเนียแหง่ทะเลบอลตกิ 

เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของแลปแลนด์ มีเรือตดันํา้แข็งท่ีโดง่ดงัท่ีสดุในโลก  
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
 **Aurora Hunting outside resort** (ด้วยข้อจํากดัด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก 

ดงันัน้เราจะนําทา่นออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ  
เพ่ือเฝา้ปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเคร่ืองด่ืมร้อนๆ สร้างความอบอุ่น
ให้แก่ร่างกาย) 

 

 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com 
วันที่ 5 เคมิ - น่ังเรือตดันํา้แข็ง SAMPO Icebreaker – Snow Castle อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
Activities เดนิทางสูท่า่เรือของ SAMPO Icebreaker เรือตดันํา้แข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ ท่ี

โดง่ดงัท่ีสดุในโลก หลงัจากปลดประจําการแล้ว นํามาให้นกัทอ่งเท่ียวได้สมัผสักบั
ความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรือทลายนํา้แข็งท่ีบดทลายมากวา่ 30 ปี
ในเขตอาร์คตกิเรือ นําทา่นสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ท่ียากจะลืมเลือน จากการ
ทลายทุง่นํา้แข็งท่ีจบัตวัหนากวา่ 1 เมตร ในแตล่ะวนั วา่ยนํา้ทะเล Ice 
Swimming ลงวา่ยนํา้ในบอ่นํา้กลางทะเลท่ีหนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยนํา้แข็ง
หนาท่ีมี อณุหภมิูท่ีตดิลบกวา่ 20 องศาเซลเซียส โดยชดุพิเศษ A Water Right 
Thermal Suit 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
Activities นําทา่นชม Snow Castle อนัเป็นผลงานประตมิากรรมระดบัโลก โดยครัง้นีเ้ป็น

ครัง้ท่ี 19  ในทกุ ๆ ปีของฤดหูนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอนัยิ่งใหญ่ ทีมงาน
ผู้ ชํานาญการจะเร่ิมการแกะสลกั และนําเอานํา้แข็งก้อนมหมึามาตกแตง่เป็น
รูปแบบตา่ง ๆ รวมถึงการจําลองแบบให้เป็นเมืองนํา้แข็งท่ีงดงามท่ีสดุแหง่หนึง่
ของโลกโดยฝีมือมนษุย์  

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ROMANTIC DINNER @ ภตัตาคาร
นํา้แข็ง บนโต๊ะนํา้แข็งแกะสลักให้คุณได้ดื่มดํ่ากับบรรยากาศอันแสนวเิศษ Local 

 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 

www.scandichotels.com  



 

     

วันที่ 6 เคมิ – โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ซาริเซลกา จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดนิทางเข้าสูเ่มืองโรวาเนียมิชมเมืองหลวงของดนิแดนแลปแลนด์ 

(Finish Lapland) นําคณะเย่ียมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึง่
ตัง้อยูบ่นเส้นอาร์คตกิเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีท่ีทําการไปรษณีย์ สําหรับทา่นท่ี
ต้องการสง่ของขวญัไปยงัคนท่ีทา่นรัก, ร้านขายของท่ีระลกึ, ถ่ายรูปกบัคณุลงุ
ซานต้าท่ีใจดีเป็นท่ีระลกึในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบตัร (120 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําทา่นคณะเดินทางสูซ่าริเซลกา ซึง่ตัง้อยูเ่หนือเส้นเขตขัว้โลกเหนือ (Lapland) 

ให้ทา่นได้สมัผสัประสบการณ์พิเศษในการเข้าพกัโรงแรมแบบอิกลแูละชมแสง
เหนือในยามค่ําคืน กระจกซึง่ได้ถกูออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับอณุหภมิู
ภายในห้องอบอุ่นตลอด เพ่ือให้ปอ้งกนัหิมะเกาะเป็นนํา้แข็ง ยงัให้ทา่นได้ชมวิว
ภายนอกอยา่งชดัเจน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 
 

**Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามค่ําคืนปลอดแสง
ไฟ ทา่นสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้) 

 

 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั KAKSALAUTTANEN  (SMALL IGLOO) / NORTHERN 
LIGHT VILLAGE SAARISELKA / AURORA VILLAGE (AURORA CABIN) 
หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

www.kakslauttanen.fi  
www.northernlightsvillage.com 

www.auroravillage.fi  
วันที่ 7 ซาริเซลกา – ขับสโนว์โมบลิ - อนิาริ – พพิธิภณัฑ์ Siida  อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทา่นสมัผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัข่ีรถ SNOWMOBILE 

พาหนะท่ีคลอ่งตวัท่ีสดุในการเดนิทางบนหิมะหรือทุง่นํา้แข็ง โดยทา่นจะได้รับ
คําแนะนําในการขบัข่ีท่ีถกูต้อง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญ 
และชํานาญเส้นทางในการเดินทางทอ่งเท่ียวแบบสโนว์โมบลิซาฟารี โดยทาง
บริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวให้ทา่นอยา่งครบถ้วนตัง้แตศี่รษะจรด
เท้า เราจะนําทา่นขบัข่ีสโนว์โมบิลลดัเลาะทอ่งไปบนทุง่นํา้แข็งกว้าง 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. นําทา่นเข้าชม SIIDA MUSEUM พิพิธภณัฑ์ของชาวแลปป์ท่ีจดัแสดงเป็น

นิทรรศการบอกเลา่เร่ืองราวความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมือง ทา่นจะได้สมัผสัวิถีชีวิต
ของกลุม่ชาตพินัธ์เก่าแก่ท่ีเคยโยกย้ายถ่ินฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย์ 
ฟินแลนด์ รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเลีย้งกวางเรนเดียร์ไว้ใช้งาน ซึง่ทา่นสามารถหา
ซือ้สนิค้าท่ีระลกึผลติภณัฑ์จากกวางเรนเดียร์เป็นของฝาก  

20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 **Aurora Hunting outside resort** (ด้วยข้อจํากดัด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก 

ดงันัน้เราจะนําทา่นออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ  
เพ่ือเฝา้ปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเคร่ืองด่ืมร้อนๆ สร้างความอบอุ่น
ให้แก่ร่างกาย) 

 

 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL IVALO /  HOTEL KULTAHIPPU / HOTEL INARI 
หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

 www.hotelivalo.fi 
www.hotellikultahippu.fi 

www.visitinari.fi/hotel-inari  
วันที่ 8 อวิาโล - เฮลซงิกิ – เดนิทางกลับกรุงเทพฯ พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. อิสระตามอธัยาศยั  
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
 หลงัอาหารนําคณะเดนิทางสูส่นามบินอิวาโลเพ่ือบินสูก่รุงเฮลซิงกิ  



 

     

13.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินกรุงเฮลซิงกิ เท่ียวบินท่ี AY604  
15.25 น. คณะเดนิทางถึงกรุงเฮลซิงกิ  
16.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี  AY141  
วันที่ 9 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ พฤหสั 
07.25 น. คณะเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

ข้อมูลน่ารู้เก่ียวกับแสงเหนือ "Aurora Borealis" 
ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็นวงรอบ ๆ ขัว้  แม่เหลก็โลกพาดผา่นประเทศตา่ง ๆ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ 
กรีนแลนด์ แคนาดา อลาสก้ารวมไปถึงตอนเหนือของสแกนดเินเวีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ รัสเซีย เมืองเหลา่นีอ้ยูใ่ต้วงแหวน  
ออโรร่า (Aurora Ring) จงึทําให้มีโอกาสท่ีจะเห็นแสงเหนือได้มากท่ีสดุ การชมแสงเหนือจะเร่ิมกนัในช่วงฤดหูนาว (ปลายเดือน
สงิหาคม) ไปจนถึงฤดใูบไม้ผล ิ (เดือนเมษายน) การท่ีจะได้เห็นแสงเหนือนัน้ ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง สําคญัท่ีสดุก็คือ ปริมาณ
และความเข้มข้นของ Solar Storm ซึง่สามารถดไูด้จาก KP Index ของแสงเหนือท่ีพยากรณ์ในแตล่ะวนัซึง่มีทัง้หมด 7 ระดบั 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนัก่อนการเดนิทางเทา่นัน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

กาํหนดการเดนิทาง 
19 – 27 ม.ค. 2563 8 – 16 ก.พ. 2563 14 – 22 มี.ค. 2563 

คา่ทวัร์ตอ่ทา่น :  
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมีเตียง ทา่นละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่มีเตียง ทา่นละ 
 พกัห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มทา่นละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ใหญ่หกัทา่นละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน เดก็หกัทา่นละ 

149,000.-
134,000.-
119,000.-
15,000.-

-33,000.-
-28,000.-

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบใุนรายการ Skiing / Reindeer Farm / Husky Safari / Snowmobile Sledge Safari / 

Ranua Arctic Zoo / Sampo Icebreaker / Snow Castle / Siida Museum /   
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีทา่น

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะ
ในเขตแลปป์แลนด์ สว่นใหญ่จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดั
ประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

      (สายการบนิฟินแอร์ เข้มงวดเร่ืองน้ําหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทาํให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% จากคา่บริการทวัร์ 

 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจํา
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ชําระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
 
 
 
 



 

     

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว            
          หักเงนิค่ามัดจาํ 10,000 บาท 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าหกสบิวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว              
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.4 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

 2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการนําเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ

คา่ใช้จ่ายสว่นต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัท ฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าท่ี ฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินฟินแอร์ ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ได้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ

สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือ ห้องพกัคู ่คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
  ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 



 

     

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อณุหภมิูต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อา่ง
อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดทําการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใน
นํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร ซึง่ความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั ท่ีระบคุวาม
รับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ อาทิ เดก็, และ

ผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้อง
ให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 



 

     

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟินแลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทาํการ (3 สัปดาห์) 
คณะผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมาสแกนลายนิว้มือท่ีศนูย์รับย่ืนวีซา่ประเทศฟินแลนด์ด้วยตวัเองทกุทา่น 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาดกว้าง 36 มิลลเิมตร ยาว 47 มิลลิเมตร ใบหน้าตรงมีขนาด 25-35 มิลลเิมตร จํานวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาวเทา่นัน้ (ไมใ่ช่
รูปขาวดํา และห้ามสแกน)  ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป  

 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /สําเนาสติูบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัท่ีทา่นทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 3  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ 

 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 3 เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ีย่ืนคําร้องขอวีซา่ ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของ
เงินสม่ําเสมอและอพัเดทตอ่เน่ือง ในกรณีการเงินอพัเดทไมต่อ่เน่ืองเดือนใดเดือนหนึง่ขาดหายไปต้องขอเป็นสเตทเม้นท์ ย้อนหลงั 3 
เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ีย่ืนคําร้องขอวีซา่ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวี
ซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย  

      ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 
  กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6 แล้ว ทางบริษัท

จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมมี่สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 


