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EUR45B_FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER) 9 DAYS  

 

 
วันที 1 กรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด์)   
.  น. พร้อมคณะทีสนามบินสวุรรณภมู ิ ประต ู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ 

เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนนัเชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ
 

ทางบริษัท ฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์  วนักอ่นการเดินทาง โดย
ซือตวัเครืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมทีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานทีเข้าชม
ต่าง ๆ เพอืเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีทีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยั 
อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน (ขึน
เครืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธิในการปรับเปลียน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีท่านได้ชําระมาแล้ว เพราะทาง
บริษัท ฯ ได้มีการตกลงชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าแล้วและหากมีค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทีเกิดขึนนอกเหนือ จากในรายการทวัร์  หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ 
เพราะเป็นสิงททีางบริษัทฯ มอิาจรับผิดชอบได้ 

 

08.05 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเฮลซิงก ิเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยเทียวบินที 
AY142 

 

15.35 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงก ิผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลยีนเทียวบิน  
16.40 น. ออกเดินทางสู ่เมอืงอิวาโล ่โดยเทยีวบินที AY605  
18.25 น. ถึง เมอืงอิวาโล ่(Ivalo) รถโค้ชนําคณะเดินทางสู่ภตัตาคาร  
19.30 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Local 
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 นําท่านเข้าสูท่พีกั  KULTAHIPPU HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.hotellikultahippu.fi    
วันที 2 อิวาโล่ - อินารี- KAKSLAUTTANEN - นอนบ้านอิกล ู- Husky Safari  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวยีนทโีรงแรม Buffet 
.  น. เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนีเป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึงเป็นชน

เผ่าพืนเมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนีมีความยาวถึง  ก.ม. นําท่าน
เข้าชม SIIDA MUSEUM พิพิธภณัฑ์ของชาวแลปป์ทีจดัแสดงเป็นเอ็กซิบิชนั บอก
เลา่เรืองราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพืนเมือง  
  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Aurora Village Ivalo/Inari Local 
บ่าย เดินทางสู ่แคสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รีสอร์ทแบบ Glass 

Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก (Lapland) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ 
ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีโรงแรมแบบอิกลูให้บริการอยู่หลายแห่ง แต่ ณ ทีแห่งนียัง
งดงามและคงไว้ด้วยเสน่ห์ของการวาง Landscape ทีสวยงามแก่ผู้ ได้มาเยือน 
นบัได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์ทโีดดเด่นไม่เหมอืนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านนั  

 นําท่านเข้าพกัใน Kelo Glass Igloos เป็นบ้านไม้สนเอกลกัษณ์ของแลปแลนด์ที
ผสมผสานกบักระท่อมแก้วอนัแสนสะดวกสบาย พรังพร้อมด้วยสิงอาํนวยความ
สะดวกในความเป็นสว่นตวัของห้องนํา มมุแพนทรีจดัวางอย่างลงตวั ในสว่นของ 
Glass Igloo ถกูออกแบบให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ทีท่านไม่สามารถถ่ายภาพจาก
อิกลอืูนๆได้ในมมุมองทีสวยงาม กระจกซงึได้ถกูออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับ
อณุหภมิูภายในห้องอบอุ่นตลอด เพือให้ป้องกนัหิมะเกาะเป็นนําแข็ง ยงัให้ท่าน
ได้ชมวิวภายนอกอย่างชดัเจน พร้อมสญัญาณเตือนเมือเกิดปรากฏการณ์แสง
เหนือ ท่านสามารถมองผ่านทะล ุGlass Igloo จากเตียงนอนในคําคืนทีแสงเหนือ
อาจจะปรากฏขนึ เป็นประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ 

 

Activities เริมกิจกรรมกับประสบการณ์ ขับเคลือนสุนขัลากเลือน Husky Safari (  นาที) 
ฮสักีเป็นสุนขัทีมีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพือใช้ในการลากเลือนบรรทุก
สิงของ หรือเป็นพาหนะในพืนทีทีปกคลมุไปด้วยนําแข็งและหิมะ ฮสักีจึงได้กลาย
มาเป็นสุนัขลากเลือนพันธุ์แท้ ทีมีประสิทธิภาพในการลากเลือนสงูสุดในบรรดา
สนุัขลากเลือนทังหมด นอกจากนีสุนัขลากเลือนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัช
เชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลือนในการแข่งขันแต่ละครัง จนแพร่หลายไปยัง
หลายประเทศแถบขวัโลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั KAKSLAUTTANEN HOTEL www.kakslauttanen.fi/ 
 **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามคําคืนปลอดแสง

ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้) 
 

วันที 3 Kakslauttanen – Reindeer Safari - โรวาเนียม ิ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet 

Activities สนุกสนานกับ Reindeer Safari กวางเรนเดียร์ลากเลือน พาหนะสําคัญของคุณ
ลงุซานต้า ทีใช้เทียมเลือนหิมะ ให้ท่านทดลองนงัเลือนหิมะ ทีจะทําให้ท่านได้รู้สึก
ตืนเต้นและสนกุสนานกบัความเร็วในรูปแบบใหม่ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสู ่เมืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปแลนด์ ตงัอยู่บนเส้น Arctic Circle 

หรือวงกลมละติจูด  องศาเหนือ ทีมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เทียงคืนในช่วง
ฤดรู้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) ในช่วงฤดู
หนาว 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั SCANDIC HOTEL ROVANIEMI  www.scandichotels.com 

 **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรีสอร์ท ยามคําคืนปลอดแสง
ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้) 

 

วันที 4  โรวาเนียม ิ– หมู่บ้านซานตาครอส Arctic Treehouse - เคม ิ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวยีนทโีรงแรม Buffet 
 นําท่านเยียมชม หมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึงตงัอยู่บนเส้นอาร์ค

ติกเซอร์เคิล ภายในหมู่ บ้านมีทีทําการไปรษณี ย์ สําหรับท่านทีต้องการส่ง
ของขวญัไปยงัคนทีท่านรัก, ร้านขายของทีระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าทีใจดี
เป็นทรีะลกึในการมาเยือน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Nova Skyland Buffet Local 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคมิ (Kemi) เมืองทีตังริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่ง

ทะเลบอลติก นาํนาํก่ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  Local 
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scandichotels.com 

วันที 5 เคม ิ- Snowmobile  - Sampo Icebreaker - Ice Restaurant   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet 
Activities นําท่านสมัผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการ ขับขีรถ SNOWMOBILE 

พาหนะทีคล่องตัวทีสุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งนําแข็ง โดยท่านจะได้รับ
คําแนะนําในการขบัขีทีถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภยัจากเจ้าหน้าทีผู้ เชยีวชาญ 
และชํานาญเส้นทางในการเดินทางท่องเทียวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทาง
บริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครืองกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตงัแต่ศีรษะจรด
เท้า เราจะนําท่านขบัขีสโนว์โมบิลลดัเลาะจากตวัเมืองท่องไปบนทุ่งนาํแข็งกว้าง 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน Buffet ณ ภัตตาคาร  Local 
Activities เดินทางสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดนําแข็งหรือไอซ์เบรกเกอร์ 

ทีโด่งดังทีสดุในโลก หลงัจากปลดประจําการแล้ว มีการนํามาให้นักท่องเทียวได้
สมัผสักับความหฤหรรษ์กับประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายนําแข็งทีบดทลาย
มากว่า  ปีในเขตอาร์คติก  

 

 เรือนําท่านสมัผสักับประสบการณ์ใหม่ทียากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งนําแข็ง
ทีจับตวัหนากว่า  เมตรในแต่ละวนั ว่ายนําทะเล Ice Floating ลงว่ายนําในบ่อ
นํากลางทะเลทีหนาวเย็นและล้อมรอบไปด้วยนําแข็งหนาทมีอีุณหภมิูทตีิดลบกว่า
20องศาเซลเซียสโดยชดุพิเศษ A Water Right Thermal Suit 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ Taste of Snow & Ice Tasting Menu Local 
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scandichotels.com 

วันที 6 เคมิ - Ranua Wildlife Park - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทโีรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่ สวนสตัว์ Ranua Wildlife Park ทีเปิดมานานกว่า  ปี มี

สตัว์ขวัโลกเหนือให้ท่านชมมากกว่า  สายพันธุ์ และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่
ของสตัว์สายพนัธุ์นกัล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสตัว์อืนๆ 
อีกหลากสายพนัธุ์ อาทิ พวกกวางมซู, กวางเรนเดียร์, ววัมสัก์อ็อกซ์ อีกด้วย 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
18.25 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเฮลซิงกิ โดยเทียวบินที  AY536  
19.40 น. ถึง สนามบินเฮลซิงก ิหลงัจากนนันําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคารเพอืรับประทาน

อาหารคํา 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  Thai 
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั HOLIDAY INN HELSINKI  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.holidayinnhelsinki.com 
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วันที 7 กรุงเฮลซิงก ิ– เทยีวชมเมือง - อิสระชอปปิง  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านเทียวชมเมืองหลวงของฟินแลนด์ กรุงเฮลซิงกิ เริมจากตลาดนัดริมทะเล 

(Market Square) ทีมีชือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมือง ทีขายของ
ทีระลึกแก่นักท่องเทียว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และ
ดอกไม้ และเป็นทีตงัสถานทีสําคญั อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและ
โบสถ์ แล้วนําชม Rock Church โบสถ์ซึงออกแบบโดยสองพีน้อง ตัวโม และติโม 
ในปี ค.ศ.  เป็นโบสถ์แบบลูเธอรันทีสร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการ
ตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงทีดี ชมจตัุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึง
เป็นทีตงัของอนุสาวรีย์พระเจ้า อเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายลเูธอรัน 
แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิงในห้างสรรพสินค้าอนัทนัสมยั หรือ brand name อาทิ 
Louis Vuitton / Chanel 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการชมเมอืงและชอปปิงตามอทัธยาศยั  
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั HOLIDAY INN HELSINKI  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.holidayinnhelsinki.com 

วันที 8 กรุงเฮลซิงก ิ- ปอร์โว  - กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet 
08.00 น.  นําคณะเดินทางสู่ เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กทีเต็มไปด้วยความสุข ความ

งามลําค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่ง
ท่องเทียวขึนชือของฟินแลนด์  ทศันียภาพของป่าไม้เขียวขจีทีชาวฟินน์ภาคภมูิใจ
เป็นอย่างยิง ในการรักษาพนืทป่ีาและอนุรักษ์พนืทสีีเขียวเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก 
เมอืงปอร์โว สร้างขึนเมือปี ค.ศ.  ให้เป็นศนูย์กลางทางการค้า เมือศตวรรษท ี

 ขณะนนัพนืทีบริเวณนยีงัอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า The Old 
Town ซงึยงัมีกลินอายของชุมชนแบบพืนบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามทีปลกูเรียง
รายริมแมน่ําเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึงทนี่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดคูล้าย
บ้านตุ๊ กตา แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที
เก่าแก่ทีสุด ชาวเมืองเชือกันว่าแม่พระทีนีศักดิสิทธินัก ขออะไรก็จะได้อย่างนัน 
โดยเฉพาะเรืองความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านช้อปปิง ทีมีทังร้าน
ขายของทีระลึก, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆ, ร้านขนม Runeberg  พืนบ้านต้น
ตํารับของเมืองนี อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิมของชาวเมืองทีต้อนรับนักท่องเทียว 
จากนนัเดินทางกลบัสูเ่มืองเฮลซิงก ิ

 

11.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงเฮลซิงก ิเพือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  
13.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทียวบินที AY141  

วันที 9 กรุงเทพฯ  
06.25 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ข้อมลูน่ารู้เกียวกับแสงเหนือ "Aurora Borealis" 
ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็นวงร ๆ ขวั  แมเ่หล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ 

กรีนแลนด์ แคนาดา อลาสก้ารวมไปถึงตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ รัสเซีย เมืองเหล่านอียูใ่ต้วงแหวน
ออโรร่า (Aurora Ring) จงึทําให้มีโอกาสทีจะเห็นแสงเหนือได้มากทีสดุ การชมแสงเหนือจะเริมกนัในช่วงฤดูหนาว (ปลายเดือน

สิงหาคม) ไปจนถึงฤดใูบไม้ผล ิ(เดือนเมษายน) การทีจะได้เหน็แสงเหนือนนั ขึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง สําคญัทีสดุก็คือ ปริมาณ
และความเข้มข้นของ Solar Storm ซงึสามารถดูได้จาก KP Index ของแสงเหนือทีพยากรณ์ในแต่ละวนัซงึมทีงัหมด 7 ระดบั 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทยีว ซงึอาจมีการเปลียนแปลง เนอืงจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทสีมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน  วนัก่อนการเดินทางเท่านนั) 
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PPEERRIIOODD TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss 

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd 

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd 

SSGGLL  
SSUUPPPP 

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD 

21 – 29 ม.ค. 66 
4 – 12 มี.ค. 66 
7 – 15 เม.ย. 66 

 
199,000.- 

 
179,000.- 

 
159,000.- 

 
58,000.- 

-70,000 / 
-52,500 

หกัทงัรูทรวมภายใน 
ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพมิของนํามนัเชอืเพลิง ณ วันที  กรกฏาคม  

(AY142 BKKHEL- AY605 HELIVL // AY536 RVNHEL // AY141 HELBKK) 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเทยีวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆตามทีระบใุนรายการ Sampo Icebreaker / Husky Safari  / Reindeer Sleigh / Ranua 

Wildlife Park 
 ค่าโรงแรมทพีกัระดบั  ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที

ท่านจองห้องพกัแบบ  เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ สว่นใหญ่จะไม่มีเครืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลียนย้ายเมืองพกั หากวนั
ดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน -  เทา่ตวั   

 ค่าอาหารตามทรีะบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแตล่ะประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที  ยโูร / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สญูเสียชวิีต/อวยัวะจากอุบติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท ตอ่เนืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท 
ทงันีครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพทไีม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 

       –หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินน์แอร์ เข้มงวดเรืองนําหนักกระเป๋า ซึงอาจทาํให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่าย
เพมิ) 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7% ของค่าบริการทวัร์ 

 ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถนิ 
 ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกั ค่าอาหาร

และเครืองดืมทสีงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางในนาม EUROPEAN HOLIDAY เพือเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน 

กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจอง 
ซงึเงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทวัร์สว่นทเีหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินสว่นทีเหลือตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงอืนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีท่องเทยีวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เออือาํนวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปน ี

1. เด็กทมีีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุีมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตัว 
3. ผู้ เดินทางทีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
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4. ท่านทมีคีวามประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสรุาบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ทไีม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทวัร์ ทมีรีะบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ทีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร์ ซงึบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอนืหรือโปรแกรมท่องเทยีวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั **คืนเงนิมดัจํา**(หกัค่าใช้จ่ายทไีด้จ่ายไปแล้ว) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั **คืนเงนิมดัจํา %** 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทวัร์** 
 การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นกัท่องเทียว หากผู้ประกอบธรุกิจนําเทียวมีค่าใช้จ่ายทไีด้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจดันํา

เทียว  
ให้นํามาหกัจากเงินค่าบริการทต้ีองจ่าย ทงันีให้ผู้ประกอบธุรกจินําเทียวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปนี 
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2. ค่ามดัจําของบตัรโดยสารเครืองบิน 
3. ค่าใช้จ่ายทจีําเป็นอนื 
ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวตามวรรคหนึงสงูกว่าเงินค่าบริการทีได้ชําระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรียกจาก
นกัท่องเทียวไม่ได้ 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงือนไขหนงึ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้
ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชอืตวัเท่านนั และต้องไมอ่ยู่ในเงอืนไขของ
ตวัท ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีทที่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมผีู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุ
จําเป็นสดุวิสยัดงันี การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุัติเหต ุ ฯลฯ และทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยทเีกิดขนึ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชําระมาแล้ว 

 หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ทนีํามาใช้น ี เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัตธิุรกิจนําเทียวและมคัคเุทศก์ 
พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นบัตงัแต่วนัที 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลอืนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องชําระค่าใช้จ่ายสว่นต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด 
ซงึทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว
เครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทาง
ดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ เพอืยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบนิสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที
ท่านจะชําระเงินค่าทวัร์สว่นทีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินฟินแอร์ ในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ได้ขนึอยู่กบั

เงอืนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนนั ๆ ซงึการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการ
บินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที  กรกฎาคม  การเปลียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพมิทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
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  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทมีีเตียงเดียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนงึห้อง / สําหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัทีมเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คอืห้องพกัทีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตยีง / 

สําหรบัผู้พกั 3 ท่าน (ทงันขึีนอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทแีตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัทีมเีตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนงึห้อง / สําหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทที่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขนึอยู่กบัข้อจาํกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซงึมกัมีความ
แตกต่างกนั ซงึอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามทีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบที
มีอณุหภมูติํา เครืองปรับอากาศทีมจีะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ 
ในการปรับเปลียน หรือย้ายเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมขีนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอา่งอาบนํา ซงึขึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน
ด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นห้องแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพมิเติมได้ 

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกับวันทีสถานทเีข้าชมนนั ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทคีณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบไุว้ในเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคนืเงินใดให้แก่ทา่น เนืองจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึนลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้  ยโูร / ใบ / ครัง 

 สําหรับนาํหนกัของสมัภาระททีางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนําหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบิน
ทีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบินอนญุาตให้นําขนึเครืองได้ ต้องมนีาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นวิ) x  
เซนติเมตร (  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ทต้ีองมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํากว่า
มาตรฐานได้ ทงันีขนึอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในนําหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลือนและมขีนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการ
เดินทาง  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซงึจะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบุหรี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี

ข้อกําหนดทีชดัเจนในเรืองการสบูบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุรี ทงันีเนอืงจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 
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การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ อาทิ เด็ก

, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศฟินแลนด์  ใช้เวลายืนประมาณ 20 - 30 วันทาํการ 

คณะผู้ เดินทางทกุท่านต้องมาสแกนลายนิวมอืทีศนูย์รับยนืวีซ่าประเทศฟินแลนด์ด้วยตวัเองทกุท่าน 
 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุ และมอีายุไมต่าํกว่า  เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอืน ต้องนาํไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด  นวิ จาํนวน  รูป พนืหลงัเป็นสีขาวเท่านนั (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน)  ควรมีอายไุม่เกิน  เดือนและ

เหมือนกนัทงั  รูป 
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลียนชอื-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สําเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักัดทที่านทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบตุําแหนง่, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเริมทํางานกบับริษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางานเพอืเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัททคีดัไว้ไมเ่กิน   เดือน พร้อม
วตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั  เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และสําเนาสมดุบญัชเีงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั  เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจุบนัทียืนคําร้องขอ
วีซ่า ควรเลือกเล่มทีมกีารเข้าออกของเงินสมาํเสมอ และมจีาํนวนไม่ตํากว่า  หลกั เพอืให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอทีจะ
ครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไม่เดือดร้อนเมือกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีทเีดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึงในการยนื
ขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย  

      ***สถานทูตไม่รับบญัชกีระแสรายวนั*** 
  กรณีทีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ –  แล้ว ทางบริษัท

จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพอืแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบชุอืผู้ เดินทางและ
เหตผุลทจีดัการเดินทางนใีนจดหมายด้วย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีทีเด็กอายตุํากว่า  ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้องไป

ยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึงได้ ณ ทีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถกูปฏเิสธวีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ กต้็องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทงันบีริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เนืองจาก
การขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีาไมว่่าจะเป็นเหตุผลใดกต็าม 
ท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องคืนค่าวีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือนไขทบีริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทุกประการ 

 


