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EUR45B_FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER) 9 DAYS  

 

 
วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด)์   

05.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์ G สายการบินฟินแอร ์
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก  

หมายเหต ุ
 

ทางบรษิัท ฯ ไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดย
ซือ้ตั๋วเครือ่งบิน, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชม
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหกั้บกรุป๊ทวัร ์ในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณอ์นัสดุวสิยั 
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทาง
บริษัท ฯ ไดมี้การตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้และหากมีค่าใชจ้า่ย
ใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนอื จากในรายการทวัร ์  หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ 
เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

08.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน 
ฟินแอร ์เที่ยวบินที ่AY142  

15.35 น. ถึงสนามบนิกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปลีย่นเที่ยวบิน  
16.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอวิาโล่ โดยสายการบินฟินแอร ์เที่ยวบินที ่AY605  
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18.25 น. ถึงเมืองอิวาโล่ (Ivalo) รถโคช้น าคณะเขา้สู่ที่พกัโรงแรม  
19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั  KULTAHIPPU HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotellikultahippu.fi    

วันท่ี 2 อิวาโล่ - อินารี- KAKSLAUTTANEN - นอนบ้านอิกลู - Husky Safari  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนีเ้ป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึ่งเป็นชน

เผ่าพืน้เมืองทางเหนอืของฟินแลนด ์ ทะเลสาบนีมี้ความยาวถึง 80 ก.ม. น าท่าน
เขา้ชม SIIDA MUSEUM พิพิธภณัฑข์องชาวแลปป์ที่จดัแสดงเป็นเอ็กซิบิชั่น บอก
เล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมือง  
  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Aurora Village Ivalo/Inari Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสูแ่คสสลอตทาเนน่ (Kakslautennen Arctic Resort) รสีอรท์แบบ 

Glass Igloo แหง่แรกในเขตอารค์ติก (Lapland) ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์
พิเศษ ถึงแมใ้นปัจจบุนัจะมีโรงแรมแบบอิกลใูหบ้ริการอยู่หลายแห่ง แต่ ณ ที่แห่ง
นีย้งังดงามและคงไวด้ว้ยเสนห่ข์องการวาง Landscape ที่สวยงามแก่ผูไ้ดม้า
เยือน นบัไดว้่าเป็นเอกลกัษณท์ี่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแหง่เดียวเท่านัน้  

 น าเขา้พกัใน Kelo Glass Igloos เป็นบา้นไมส้นเอกลกัษณข์องแลปแลนดท์ี่
ผสมผสานกับกระทอ่มแกว้อนัแสนสะดวกสบาย พรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งอ านวยความ
สะดวกในความเป็นสว่นตวัของหอ้งน า้ มมุแพนทรจีดัวางอย่างลงตวั ในส่วนของ 
Glass Igloo ถูกออกแบบใหเ้ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ ที่ท่านไม่สามารถถ่ายภาพจาก
อิกลอูืน่ๆไดใ้นมมุมองทีส่วยงาม กระจกซึ่งไดถู้กออกแบบพเิศษ ภายในมีการปรบั
อุณหภูมิภายในหอ้งอบอุ่นตลอด เพื่อใหป้้องกันหิมะเกาะเป็นน า้แข็ง ยงัใหท้่าน
ไดช้มวิวภายนอกอยา่งชดัเจน พรอ้มสญัญาณเตอืนเม่ือเกิดปรากฏการณแ์สง
เหนือ ท่านสามารถมองผ่านทะล ุGlass Igloo จากเตียงนอนในค ่าคืนทีแ่สงเหนือ
อาจจะปรากฏขึน้ เป็นประสบการณอ์นัน่าประทบัใจ 

 

Activities เริ่มกิจกรรมกับประสบการณข์บัเคลื่อนสนุขัลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) 
ฮสักีเ้ป็นสนุขัที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการลากเลื่อนบรรทุก
สิ่งของ หรอืเป็นพาหนะในพืน้ที่ที่ปกคลมุไปดว้ยน า้แข็งและหมิะ ฮสักีจ้ึงไดก้ลาย
มาเป็นสนุขัลากเลือ่นพนัธุแ์ท ้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสงูสดุในบรรดา
สนุขัลากเลือ่นทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชั
เชอร ์ (Musher) เป็นผูบ้งัคบัเลื่อนในการแขง่ขนัแต่ละครัง้ จนแพร่หลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั KAKSLAUTTANEN HOTEL www.kakslauttanen.fi/ 
ค ่า **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรสีอรท์ ยามค ่าคืนปลอดแสง

ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณแ์สงเหนือได)้  

วันท่ี 3 Kakslauttanen – Reindeer Safari - โรวาเนียม ิ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม Buffet 

Activities Reindeer Safari กวางเรนเดียรล์ากเลื่อน พาหนะส าคญัของคณุลงุซานตา้ ที่ใช้
เทียมเลื่อนหิมะ ใหท้า่นทดลองนั่งเลื่อนหิมะ ที่จะท าใหท้่านไดรู้ส้ึกต่ืนเตน้และ
สนุกสนานกับความเรว็ในรูปแบบใหม่ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.hotellikultahippu.fi/
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บ่าย น าคณะออกเดินทางเขา้สูเ่มืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปแลนด ์ตัง้อยู่บนเสน้ 
Arctic Circle หรอืวงกลมละติจูด 66 องศาเหนอื ท่ีมีปรากฏการณพ์ระอาทิตย์
เที่ยงคืนในช่วงฤดรูอ้น (Midnight Sun) และปรากฏการณแ์สงเหนอื(Northern 
Light) ในช่วงฤดหูนาว  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั SCANDIC HOTEL ROVANIEMI  www.scandichotels.com 
 **Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรสีอรท์ ยามค ่าคืนปลอดแสง

ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณแ์สงเหนือได)้  

วันท่ี 4  โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส Arctic Treehouse - เคมิ   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม Buffet 
 น าท่านเย่ียมชมหมู่บา้นซานตา้ (Santa Clause Village) ซึง่ตัง้อยู่บนเสน้อารค์

ติกเซอรเ์คิล ภายในหมู่บา้นมีที่ท าการไปรษณีย ์ ส  าหรบัท่านท่ีตอ้งการสง่
ของขวญัไปยงัคนที่ท่านรกั, รา้นขายของทีร่ะลึก, ถ่ายรูปกับคณุลงุซานตา้ทีใ่จดี
เป็นที่ระลึกในการมาเยือน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Nova Skyland Buffet Local 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตัง้ริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแหง่

ทะเลบอลติก น าน ่าก ่
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกัน  www.scandichotels.com 

วันท่ี 5 เคมิ - Snowmobile  - Sampo Icebreaker - Ice Restaurant   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม Buffet 
Activities น าท่านสมัผสักับประสบการณอ์นัน่าประทบัใจในการขบัขี่รถ SNOWMOBILE 

พาหนะที่คลอ่งตวัทีส่ดุในการเดินทางบนหิมะหรอืทุ่งน า้แข็ง โดยท่านจะไดร้บั
ค าแนะน าในการขบัขี่ที่ถูกตอ้ง สนุกสนานและปลอดภยัจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญ 
และช านาญเสน้ทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนวโ์มบลิซาฟารี โดยทาง
บริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเครือ่งกันหนาวใหท้่านอยา่งครบถว้นตัง้แต่ศีรษะจรด
เทา้ เราจะน าท่านขบัขีส่โนวโ์มบลิลดัเลาะจากตวัเมืองท่องไปบนทุ่งน า้แขง็กวา้ง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน Buffet ณ ภัตตาคาร  Local 
Activities ถึงท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรอืตดัน า้แขง็หรือไอซเ์บรกเกอร ์ที่โด่งดงั

ท่ีสดุในโลก หลงัจากปลดประจ าการแลว้ มีการน ามาใหน้กัทอ่งเที่ยวไดส้มัผสักับ
ความหฤหรรษ์กับประสบการณใ์หม่ๆ จากเรือทลายน า้แขง็ทีบ่ดทลายมากว่า 30 
ปีในเขตอารค์ติก  

 

 เรือน าท่านสมัผสักับประสบการณใ์หม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน า้แข็ง
ท่ีจบัตวัหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวนั ว่ายน า้ทะเล Ice Floatingลงว่ายน า้ในบอ่น า้
กลางทะเลทีห่นาวเย็นและลอ้มรอบไปดว้ยน า้แขง็หนาที่มีอุณหภูมิที่ติดลบกว่า20
องศาเซลเซียสโดยชุดพเิศษ A Water Right Thermal Suit 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า Taste of Snow & Ice Tasting Menu Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกัน  www.scandichotels.com 

วันท่ี 6 เคมิ - Ranua Wildlife Park - บินสูก่รุงเฮลซิงก ิ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่วนสตัว ์Ranua Wildlife Park ที่เปิดมานานกวา่ 40 ปี มี

สตัวข์ัว้โลกเหนือใหท้า่นชมมากกว่า 50 สายพนัธุ ์ และถือว่าเป็นบา้นขนาดใหญ่
ของสตัวส์ายพนัธุน์กัล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสตัวอ์ื่นๆ 
อีกหลากสายพนัธุ ์อาทิ พวกกวางมซู, กวางเรนเดียร,์ ววัมสักอ์็อกซ ์อีกดว้ย 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร ์เที่ยวบนิที่  AY536 18.25 น. 
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19.40 น. ถึงสนามบินเฮลซงิกิ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคารเพื่อรบัประทาน
อาหารค า่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN HELSINKI  หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.holidayinnhelsinki.com 

วันท่ี 7 กรุงเฮลซิงก ิ– เท่ียวชมเมือง - อิสระชอปป้ิง  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมเมืองเฮลซงิกิ เริ่มจากตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง

นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมือง ที่ขายของที่ระลึกแก่นกัท่องเที่ยว ยงัเป็น
แหลง่ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้ และดอกไม ้ และเป็นที่ตัง้สถานทีส่  าคญั 
อาทิ ท าเนียบประธานาธบิดี ศาลากลางและโบสถ ์ แลว้น าชม Rock Church 
โบสถซ์ึ่งออกแบบโดยสองพี่นอ้ง ตวัโม และติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถแ์บบ   
ลเูธอรนัที่สรา้งอยู่ภายในหนิขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพรอ้มระบบ
เสียงที่ดี ชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของอนสุาวรียพ์ระเจา้ 
อเล็กซานเดอร ์ และมหาวิหารใหญ่นิกายลเูธอรนั แลว้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงใน
หา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั หรือ brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับการชมเมืองและชอปป้ิงตามอทัธยาศยั  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN HELSINKI  หรอืเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.holidayinnhelsinki.com 

วันท่ี 8 เฮลซิงกิ - ปอรโ์ว  - เท่ียวชมเมือง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น.  น าคณะเดินทางสูเ่มืองปอรโ์ว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปดว้ยความสขุ ความงาม

ล า้ค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีสมกับเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวขึน้ชื่อของฟินแลนด ์  ทศันียภาพของป่าไมเ้ขียวขจีท่ีชาวฟินนภ์าคภูมิใจ
เป็นอย่างย่ิง ในการรกัษาพืน้ที่ป่าและอนุรกัษ์พืน้ที่สเีขียวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 
เมืองปอรโ์ว สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1346 ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ เม่ือศตวรรษที่ 
13 ขณะนัน้พืน้ที่บริเวณนีย้งัอยูใ่นปกครองของสวีเดน เขา้สู่เขตเมืองเก่า The Old 
Town ซึง่ยงัมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพืน้บา้น บา้นไมห้ลากสสีวยงามที่ปลกูเรียง
รายริมแม่น า้เป็นเสนห่อ์ีกอยา่งหนึ่งที่นา่หลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดคูลา้ย
บา้นตุ๊กตา แวะชมโบสถใ์หญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรนัท่ี
เก่าแก่ทีส่ดุ ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระท่ีน่ีศกัด์ิสิทธิ์นกั ขออะไรก็จะไดอ้ย่างนัน้ 
โดยเฉพาะเรือ่งความรกั ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านชอ้ปป้ิง ที่มีทัง้รา้น
ขายของทีร่ะลึก, รา้น อาหาร, รา้นกาแฟเก๋ ๆ, รา้นขนม Runeberg  พืน้บา้นตน้
ต ารบัของเมืองนี ้ อบอุ่นใจไปดว้ยรอยยิม้ของชาวเมืองทีต่อ้นรบันกัทอ่งเที่ยว 
จากนัน้เดินทางกลบัสู่เมืองเฮลซงิกิ 

 

11.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงเฮลซงิกิ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  
13.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร ์เที่ยวบินที่ AY141  

วันท่ี 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.25 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกบัแสงเหนือ "Aurora Borealis" 
ปรากฏการณแ์สงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็นวงรอบ ๆ ขัว้  แม่เหล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไอซแ์ลนด ์
กรีนแลนด ์แคนาดา อลาสกา้รวมไปถึงตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์รสัเซีย เมืองเหลา่นีอ้ยูใ่ตว้งแหวน
ออโรร่า (Aurora Ring) จึงท าใหมี้โอกาสที่จะเห็นแสงเหนือไดม้ากที่สดุ การชมแสงเหนือจะเริ่มกันในชว่งฤดหูนาว (ปลายเดือน
สิงหาคม) ไปจนถึงฤดใูบไมผ้ลิ (เดือนเมษายน) การทีจ่ะไดเ้หน็แสงเหนือนัน้ ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายอยา่ง ส  าคญัที่สดุก็คือ ปริมาณ
และความเขม้ขน้ของ Solar Storm ซึ่งสามารถดไูดจ้าก KP Index ของแสงเหนือที่พยากรณใ์นแต่ละวนัซึง่มีทัง้หมด 7 ระดบั 
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(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 
PPEERRIIOODD TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss 
CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd 

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd 

SSGGLL  
SSUUPPPP 

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD 

25 ธ.ค.65 – 2 ม.ค.66 
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 

หกัทัง้รูทรวมภายใน 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันท่ี 11 กรกฏาคม 2565 

(AY142 BKKHEL- AY605 HELIVL // AY536 RVNHEL // AY141 HELBKK) 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆตามทีร่ะบใุนรายการ Sampo Icebreaker / Husky Safari  / Reindeer Sleigh / Ranua 

Wildlife Park 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกัน โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนั
ดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 ยูโร / ท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอุบติัเหต ุส  าหรบัผูเ้อาประกันภยัอายุมากกว่า 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 
บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท ต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกันสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

       –หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรมั (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน ้าหนักกระเป๋า ซ่ึงอาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทวัร ์

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหาร

และเครือ่งด่ืมทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง เพื่อเป็นการยนืยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ า

ล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิ
ส่วนทีเ่หลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี ้
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 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายุที่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมือตา่งๆ ในการพยุงตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกับทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเชน่ ผูท้ี่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงือ่นไขระหวา่งทวัร ์ ที่มีระบุอยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั **คืนเงินมดัจ า**(หกัค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทวัร*์* 
• การจ่ายค่าบริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน า

เที่ยว  
ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบริการที่ตอ้งจา่ย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใชจ้่ายที่จ าเป็นอื่น 
ในกรณีค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่สงูกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้

• หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงือ่นไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วซี่า และค่าเปลี่ยนชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไม่อยูใ่นเงื่อนไขของ
ตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพจิารณาอนุมติัวีซา่ ไม่ว่า
ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอ้มกันทัง้หมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเงือ่นไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ทา่นไม่แนใ่จวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนุมติัวีซ่า
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีทีเ่กิดเหตุ
จ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุ ฯลฯ และทาง
บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิด
กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 

• หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนตา่งทีส่ายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด 
ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋ว
เครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไม่แนใ่จในวนัเดินทาง
ดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนที่
ท่านจะช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
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 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินฟินแอร ์ ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลกั์บเครอื One World ไดข้ึน้อยู่กับ
เงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรบัพัก 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกันตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่
มีอุณหภูมิต ่า เครือ่งปรบัอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรบัเปลี่ยน หรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน
ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกับวนัทีส่ถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้ริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงนิคืนได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส  าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัรท์ี่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
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เดินทาง  
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี่ ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคน
ส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ อาทิ เด็ก

, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ทา่นและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฟินแลนด ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 20 - 30 วันท าการ 
คณะผูเ้ดินทางทุกทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มือที่ศนูยร์บัย่ืนวีซา่ประเทศฟินแลนดด์ว้ยตวัเองทุกทา่น 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลังเป็นสีขาวเท่านัน้ (ไม่ใช่รูปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน)  ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและ
เหมือนกันทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า /ส าเนาสูติบัตร 
ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ ์ 

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบริษัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคาร  และส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดท ณ เดือนปัจจุบนัที่ย่ืนค ารอ้งขอ
วีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืน
ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวดว้ย  

      ***สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 
  กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กับผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6 แลว้ ทางบริษัท

จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทางและ
เหตุผลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
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บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก

การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 

ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 


