
 

                   

 



 

                   

วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงก-ิ อิวาโล่ (ฟินแลนด์)  เสาร์ 
08.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประต ู 4 เคาน์เตอร์ G 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 

 

10.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบนิ 
ฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี AY7246  

17.10 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
20.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอิวาโล ่โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY7047  
21.50 น. ถึงเมืองอิวาโล ่(Ivalo) รถโค้ชนําคณะเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม  
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั  HOTEL IVALO  หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  https://www.hotelivalo.fi.en 
วันที่ 2 อิวาโล่ - อินารี- KAKSLAUTTANEN - นอนบ้านอิกลู - Husky Safari อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดนิทางผา่นทะเลสาบ Inari เขตนีเ้ป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึง่เป็นชน

เผา่พืน้เมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนีมี้ความยาวถึง 80 ก.ม. นําทา่น
เข้าชม SIIDA MUSEUM พิพิธภณัฑ์ของชาวแลปป์ท่ีจดัแสดงเป็นเอ็กซิบิชัน่ บอก
เลา่เร่ืองราวและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมือง  
  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูแ่คสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รีสอร์ทแบบ 

Glass Igloo แหง่แรกในเขตอาร์คตกิ (Lapland) ให้ทา่นได้สมัผสัประสบการณ์
พิเศษ ถึงแม้ในปัจจบุนัจะมีโรงแรมแบบอิกลใูห้บริการอยูห่ลายแหง่ แต ่ณ ท่ีแหง่
นีย้งังดงามและคงไว้ด้วยเสน่ห์ของการวาง Landscape ท่ีสวยงามแก่ผู้ได้มา
เยือน นบัได้วา่เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ไม่เหมือนใคร เพียงแหง่เดียวเทา่นัน้ 

 นําเข้าพกัใน Kelo Glass Igloos เป็นบ้านไม้สนเอกลกัษณ์ของแลปแลนด์ท่ี
ผสมผสานกบักระทอ่มแก้วอนัแสนสะดวกสบาย พร่ังพร้อมด้วยสิง่อํานวยความ
สะดวกในความเป็นสว่นตวัของห้องนํา้ มมุแพนทรีจดัวางอยา่งลงตวั ในสว่นของ 
Glass Igloo ถกูออกแบบให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีทา่นไมส่ามารถถ่ายภาพจาก
อิกลอ่ืูนๆได้ในมมุมองท่ีสวยงาม กระจกซึง่ได้ถกูออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับ
อณุหภมิูภายในห้องอบอุ่นตลอด เพ่ือให้ปอ้งกนัหิมะเกาะเป็นนํา้แข็ง ยงัให้ทา่น
ได้ชมวิวภายนอกอยา่งชดัเจน พร้อมสญัญาณเตือนเม่ือเกิดปรากฏการณ์แสง
เหนือ ทา่นสามารถมองผา่นทะล ุGlass Igloo จากเตียงนอนในค่ําคืนท่ีแสงเหนือ
อาจจะปรากฏขึน้ เป็นประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ 

 



 

                   

Activities เร่ิมกิจกรรมกบัประสบการณ์ขบัเคล่ือนสนุขัลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) 
ฮสักีเ้ป็นสนุขัท่ีมีมายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแล้ว เพ่ือใช้ในการลากเล่ือนบรรทกุ
สิง่ของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีท่ีปกคลมุไปด้วยนํา้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้งึได้กลาย
มาเป็นสนุขัลากเลื่อนพนัธุ์แท้ ท่ีมีประสทิธิภาพในการลากเล่ือนสงูสดุในบรรดา
สนุขัลากเลื่อนทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเล่ือนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชั
เชอร์ (Musher) เป็นผู้บงัคบัเล่ือนในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้ จนแพร่หลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
ค่ํา **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามค่ําคืนปลอดแสง

ไฟ ทา่นสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)  

วันที่ 3 KAKSLAUTTANEN – โรวาเนียมิ - ล่าแสงเหนือ จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
 เดนิเท่ียวชมรอบบริเวณรีสอร์ท ถ่ายภาพสวยของ Snow Igloo หรือชมฟาร์มเลีย้ง

กวางเรนเดียร์ สตัว์เศรษฐกิจของชาวแลปป์ หรือชมววิทิวทศัน์บนยอดหอคอย 
Igloo Tower นอกจากนีย้งัมี Art Gallery ให้ทา่นได้ชมผลงานทางศลิปะประจํา
ถ่ิน 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะออกเดนิทางเข้าสูเ่มืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแหง่แลปแลนด์ ตัง้อยูบ่นเส้น 

Arctic Circle หรือวงกลมละตจิดู 66 องศาเหนือ ท่ีมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์
เท่ียงคืนในช่วงฤดรู้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ(Northern 
Light) ในช่วงฤดหูนาว  

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
ค่ํา **Aurora Hunting outside resort** (ด้วยข้อจํากดัด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก 

ดงันัน้เราจะนําทา่นออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ เพ่ือ
เฝา้ปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเคร่ืองด่ืมร้อนๆ สร้างความอบอุ่น
ให้แก่ร่างกาย) 

 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SOKOS ROVANIEMI หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั www.sokos.fi 
วันที่ 4  โรวาเนียมิ - ซานตาครอส วลิเลจ - เคมิ อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทา่นเย่ียมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึง่ตัง้อยูบ่นเส้นอาร์ค

ตกิเซอร์เคลิ ภายในหมู่บ้านมีท่ีทําการไปรษณีย์ สําหรับทา่นท่ีต้องการสง่
ของขวญัไปยงัคนท่ีทา่นรัก, ร้านขายของท่ีระลกึ, ถ่ายรูปกบัคณุลงุซานต้าท่ีใจดี
เป็นท่ีระลกึในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบตัร  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มืองเคมิ (Kemi) เมืองท่ีตัง้ริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแหง่

ทะเลบอลตกิ นําน่ําก่ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC KEMI HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 
 
 
 

www.scandichotels.com 



 

                   

วันที่ 5 เคม ิ- Sampo Icebreaker - Reindeer Safari - ล่าแสงเหนือ พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
Activities ถึงทา่เรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตดันํา้แข็ง หรือ ไอซ์เบรกเกอร์ ท่ีโดง่

ดงัท่ีสดุในโลก หลงัจากปลดประจําการแล้ว มีการนํามาให้นกัทอ่งเท่ียวได้สมัผสั
กบัความหฤหรรษ์กบัประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายนํา้แข็งท่ีบดทลายมากวา่ 
30 ปีในเขตอาร์คตกิ เรือนําทา่นสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ท่ียากจะลืมเลือน 
จากการทลายทุง่นํา้แข็งท่ีจบัตวัหนากวา่ 1 เมตรในแตล่ะวนั วา่ยนํา้ทะเล Ice 
Floating ลงวา่ยนํา้ในบอ่นํา้กลางทะเลท่ีหนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยนํา้แข็ง
หนาท่ีมี อณุหภมิูท่ีตดิลบกวา่ 20 องศาเซลเซียส โดยชดุพิเศษ A Water Right 
Thermal Suit  

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
Activities Reindeer Safari กวางเรนเดียร์ลากเล่ือน พาหนะสําคญัของคณุลงุซานต้า ท่ีใช้

เทียมเลื่อนหิมะ ให้ทา่นทดลองนัง่เล่ือนหิมะ ท่ีจะทําให้ทา่นได้รู้สกึต่ืนเต้นและ
สนกุสนานกบัความเร็วในรูปแบบใหม ่

 

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

ดงันัน้เราจะนําทา่นออกไปนอกเมืองสูเ่บสแคมป์ ให้ไกลและปลอดแสงไฟ เพ่ือ
เฝา้ปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้อมบริการเคร่ืองด่ืมร้อนๆ สร้างความอบอุ่น
ให้แก่ร่างกาย) 

 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC HOTEL KEMI  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scandichotels.com 
วันที่ 6 เคม ิ- Snowmobile  – Ice Restaurant - บนิสู่เฮลซิงก ิ พฤหสั 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
Activities นําทา่นสมัผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัข่ีรถ SNOWMOBILE 

พาหนะท่ีคลอ่งตวัท่ีสดุในการเดนิทางบนหิมะหรือทุง่นํา้แข็ง โดยทา่นจะได้รับ
คําแนะนําในการขบัข่ีท่ีถกูต้อง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญ 
และชํานาญเส้นทางในการเดินทางทอ่งเท่ียวแบบสโนว์โมบลิซาฟารี โดยทาง
บริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวให้ทา่นอยา่งครบถ้วนตัง้แตศี่รษะจรด
เท้า เราจะนําทา่นขบัข่ีสโนว์โมบิลลดัเลาะจากตวัเมืองทอ่งไปบนทุง่นํา้แข็งกว้าง 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน Ice Restaurant Local 
Activities ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลกันํา้แข็งให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ ในแตล่ะปี

จะมีความแตกตา่งตามแนวคดิของทีมงานแกะสลกั และการทํา Snow Hotel อีก
หนึง่ประสบการณ์ของการสร้างโรงแรมนํา้แข็งในรูปแบบธีมตา่ง ๆ ให้ทา่นได้  
เพลดิเพลนิไปอยา่งไม่รู้เบ่ือ (เปิดให้บริการเดือนมกราคม - เมษายน 2020) 

 

17.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
20.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี  AY 514  
22.25 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิหลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั  
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั RADISSON  หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  

 
 
 
 
 
 

www.radisson.com 



 

                   

วันที่ 7 เฮลซิงก ิ- ปอร์โว  - เที่ยวชมเมือง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ พฤหสั 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น.  นําคณะเดนิทางสูเ่มืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเลก็ท่ีเตม็ไปด้วยความสขุ ความงาม

ลํา้คา่ของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดีสมกบัเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวขึน้ช่ือของฟินแลนด์  ทศันียภาพของป่าไม้เขียวขจีท่ีชาวฟินน์ภาคภมิูใจ
เป็นอยา่งย่ิง ในการรักษาพืน้ท่ีป่าและอนรัุกษ์พืน้ท่ีสีเขียวเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก 
เมืองปอร์โว สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศนูย์กลางทางการค้า เม่ือศตวรรษท่ี 
13 ขณะนัน้พืน้ท่ีบริเวณนีย้งัอยูใ่นปกครองของสวีเดน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า The Old 
Town ซึง่ยงัมีกลิน่อายของชมุชนแบบพืน้บ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามท่ีปลกูเรียง
รายริมแม่นํา้เป็นเสน่ห์อีกอยา่งหนึง่ท่ีน่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดคูล้าย
บ้านตุ๊กตา แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรันท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุ ชาวเมืองเช่ือกนัวา่แม่พระท่ีน่ีศกัดิส์ทิธ์ินกั ขออะไรก็จะได้อยา่งนัน้ 
โดยเฉพาะเร่ืองความรัก ถนนคนเดนิในเขตเมืองเก่าเป็นยา่นช้อปปิง้ ท่ีมีทัง้ร้าน
ขายของท่ีระลกึ, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆ, ร้านขนม Runeberg  พืน้บ้านต้น
ตํารับของเมืองนี ้ อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิม้ของชาวเมืองท่ีต้อนรับนกัทอ่งเท่ียว 
จากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มืองเฮลซิงกิ 

(52 กม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย นําทา่นเท่ียวชมเมืองเฮลซิงกิ เร่ิมจากตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ท่ีมี

ช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลกึแก่นกัทอ่งเท่ียว 
ยงัเป็นแหลง่ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นท่ีตัง้สถานท่ี
สําคญั อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้วนําชม Rock 
Church โบสถ์ซึง่ออกแบบโดยสองพ่ีน้อง ตวัโมและตโิม ในปี ค.ศ.1969 เป็น
โบสถ์แบบรูเธอรันท่ีสร้างอยูภ่ายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแตง่แบบทนัสมยั
พร้อมระบบเสียงท่ีดี พาทา่นชมจตัรัุสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
อนสุาวรีย์พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน แล้วอิสระให้
ทา่นได้ช้อปปิง้ในห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมยั หรือ brand name อาทิ Louis 
Vuitton / Chanel 

 
 
 

17.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินกรุงเฮลซิงกิ เพ่ือเตรียมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  
วันที่ 8 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ ศุกร์ 
00.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี   AY143 

(เช็คอินน์วนัท่ี7ของการเดนิทาง) 
 

15.40 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) 

  
  
  
  
  

  



 

                   

PPEERRIIOODD TToouurr  FFaarree  
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CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd 

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd 

SSGGLL  
SSUUPPPP 

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD 

28ธ.ค.-4ม.ค.63 149,000.- 134,900.- 119,900.- 26,000.- -36,000/30,000 

30 ม.ค-6 ก.พ.63 145,000.- 130,900.- 116,900.- 26,000.- -32,000/27,000 

12-19 ก.พ.63 145,000.- 130,900.- 116,900.- 26,000.- -32,000/27,000 

4-11มี.ค.63 145,000.- 130,900.- 116,900.- 26,000.- -32,000/27,000 
คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

(BKK-HEL // HELIVL // KEM-HEL-BKK) 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดเินเวีย ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบใุนรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari  / Reindeer 

Sleigh / Aurora Hunting Outside 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ี

ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดเินเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ สว่นใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนั
ดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ฟินแลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 1,000,000 บาท / คา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนั
สขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 

       –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบนิฟินแอร์ เข้มงวดเร่ืองน้ําหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทาํให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม) 

คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ของคา่บริการทวัร์ 

 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทาง เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมัดจาํ

ล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไม่ชําระเงิน
สว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 



 

                   

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ 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. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการนําเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจาก 
    เงิน คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะ 
    เรียกจากนกัทอ่งเท่ียวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ทา่น

จะต้องชําระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด 
ซึง่ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากทา่นไม่แน่ใจในวนัเดนิทาง
ดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ี ฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ี
ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบินฟินแอร์ ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ได้ขึน้อยูก่บั

เง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธ์ิของสายการ
บินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี วันที่ 1 มิถุนายน 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 
 
 
 
 



 

                   

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin 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 ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไม่ได้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดเินเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ี
มีอณุหภมิูต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั
ด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเตมิ ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน
ท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบนิภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดนิทาง  

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

 
 
 



 

                   

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในสแกนดเินเวีย มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมี

ข้อกําหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ อาทิ เดก็

, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฟินแลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วันทาํการ (3 สัปดาห์) 
คณะผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมาสแกนลายนิว้มือท่ีศนูย์รับย่ืนวีซา่ประเทศฟินแลนด์ด้วยตวัเองทกุทา่น 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาวเทา่นัน้ (ไมใ่ช่รูปขาวดํา, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน)  ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและ
เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /สําเนาสติูบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัท่ีทา่นทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ีย่ืนคําร้องขอ
วีซา่ ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืน
ขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย  

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

จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

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

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของทา่น เน่ืองจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมมี่สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


