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รหัสโปรแกรม : 25896(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

EUR45B_FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER) 9 DAYS  

 

 
วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงก-ิ อวิาโล่ (ฟินแลนด)์   

05.00 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์ G สายการบินฟินแอร ์
เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก  

หมายเหต ุ
 

ทางบริษัท ฯ ไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้
ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมท่ีพกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเขา้ชม
ตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยั 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้
เครื่องไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกู
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือ ไมส่ามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์ มีสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยน
โปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ท่ีท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทาง
บริษัท ฯ ไดม้ีการตกลงช าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้และหากมีคา่ใชจ้่าย
ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือ จากในรายการทวัร ์  หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ 
เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้
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08.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน 
ฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY142  

15.35 น. ถงึสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปลี่ยนเท่ียวบิน  
16.40 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิวาโล ่โดยสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY605  
18.25 น. ถงึเมืองอิวาโล ่(Ivalo) รถโคช้น าคณะเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม  
19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  KULTAHIPPU HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotellikultahippu.fi    

วันที ่2 อวิาโล่ - อนิารี- KAKSLAUTTANEN - นอนบ้านอกิลู - Husky Safari  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนีเ้ป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึง่เป็นชนเผ่า

พืน้เมืองทางเหนือของฟินแลนด ์ทะเลสาบนีม้ีความยาวถึง 80 ก.ม. น าท่านเขา้ชม 
SIIDA MUSEUM พิพิธภณัฑข์องชาวแลปป์ท่ีจดัแสดงเป็นเอก็ซิบิชั่น บอกเลา่
เรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมือง  
  

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

Glass Igloo แห่งแรกในเขตอารค์ติก (Lapland) ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์
พิเศษ ถงึแมใ้นปัจจบุนัจะมีโรงแรมแบบอิกลใูหบ้ริการอยู่หลายแห่ง แต ่ณ ท่ีแห่งนี ้
ยงังดงามและคงไวด้ว้ยเสน่หข์องการวาง Landscape ท่ีสวยงามแก่ผูไ้ดม้าเยือน 
นบัไดว้า่เป็นเอกลกัษณท่ี์โดดเดน่ไมเ่หมือนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านัน้  

 น าเขา้พกัใน Kelo Glass Igloos เป็นบา้นไมส้นเอกลกัษณข์องแลปแลนดท่ี์
ผสมผสานกบักระท่อมแกว้อนัแสนสะดวกสบาย พรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งอ านวยความ
สะดวกในความเป็นสว่นตวัของหอ้งน า้ มมุแพนทรีจดัวางอย่างลงตวั ในสว่นของ 
Glass Igloo ถกูออกแบบใหเ้ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ ท่ีท่านไมส่ามารถถ่ายภาพจาก
อิกลอูื่นๆไดใ้นมมุมองท่ีสวยงาม กระจกซึง่ไดถ้กูออกแบบพิเศษ ภายในมกีารปรบั
อณุหภมูิภายในหอ้งอบอุน่ตลอด เพ่ือใหป้้องกนัหิมะเกาะเป็นน า้แข็ง ยงัใหท้่านได้
ชมวิวภายนอกอย่างชดัเจน พรอ้มสญัญาณเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณแ์สงเหนือ 
ท่านสามารถมองผ่านทะล ุGlass Igloo จากเตียงนอนในค ่าคืนที่แสงเหนืออาจจะ
ปรากฏขึน้ เป็นประสบการณอ์นัน่าประทบัใจ 

 

Activities เริ่มกิจกรรมกบัประสบการณข์บัเคลื่อนสนุขัลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) ฮสั
กีเ้ป็นสนุขัท่ีมีมายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพ่ือใชใ้นการลากเลื่อนบรรทกุ
สิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีท่ีปกคลมุไปดว้ยน า้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้งึไดก้ลาย
มาเป็นสนุขัลากเลื่อนพนัธุแ์ท ้ ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสงูสดุในบรรดา
สนุขัลากเลื่อนทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชั
เชอร ์ (Musher) เป็นผูบ้งัคบัเลื่อนในการแข่งขนัแตล่ะครัง้ จนแพรห่ลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก  

 

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

ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณแ์สงเหนือได)้  

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

http://www.hotellikultahippu.fi/
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Activities Reindeer Safari กวางเรนเดียรล์ากเลื่อน พาหนะส าคญัของคณุลงุซานตา้ ท่ีใช้
เทียมเลื่อนหิมะ ใหท้่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ ท่ีจะท าใหท้า่นไดรู้ส้กึตื่นเตน้และ
สนกุสนานกบัความเรว็ในรูปแบบใหม ่

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางเขา้สูเ่มืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปแลนด ์ตัง้อยู่บนเสน้ 

Arctic Circle หรือวงกลมละติจดู 66 องศาเหนือ ท่ีมปีรากฏการณพ์ระอาทิตย์
เท่ียงคืนในช่วงฤดรูอ้น (Midnight Sun) และปรากฏการณแ์สงเหนือ(Northern 
Light) ในช่วงฤดหูนาว  

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

ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณแ์สงเหนือได)้  

วันที ่4  โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส Arctic Treehouse - เคม ิ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
 น าท่านเย่ียมชมหมูบ่า้นซานตา้ (Santa Clause Village) ซึง่ตัง้อยู่บนเสน้อารค์ติก

เซอรเ์คิล ภายในหมูบ่า้นมีท่ีท าการไปรษณีย ์ส  าหรบัท่านท่ีตอ้งการสง่ของขวญัไป
ยงัคนท่ีท่านรกั, รา้นขายของท่ีระลกึ, ถ่ายรูปกบัคณุลงุซานตา้ท่ีใจดีเป็นท่ีระลกึใน
การมาเยือน  

 

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

ทะเลบอลติก น าน ่าก่ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scandichotels.com 

วันที ่5 เคม ิ- Snowmobile - Sampo Icebreaker - Ice Restaurant   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
Activities น าท่านสมัผสักบัประสบการณอ์นัน่าประทบัใจในการขบัข่ีรถ SNOWMOBILE 

พาหนะท่ีคลอ่งตวัท่ีสดุในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน า้แข็ง โดยท่านจะไดร้บั
ค าแนะน าในการขบัข่ีท่ีถกูตอ้ง สนกุสนานและปลอดภยัจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ 
และช านาญเสน้ทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี โดยทาง
บริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเครื่องกนัหนาวใหท้่านอย่างครบถว้นตัง้แตศ่ีรษะจรด
เทา้ เราจะน าท่านขบัข่ีสโนวโ์มบิลลดัเลาะจากตวัเมืองท่องไปบนทุ่งน า้แข็งกวา้ง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน Buffet ณ ภัตตาคาร  Local 
Activities ถงึท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตดัน า้แข็งหรือไอซเ์บรกเกอร ์ท่ีโดง่ดงั

ท่ีสดุในโลก หลงัจากปลดประจ าการแลว้ มีการน ามาใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสักบั
ความหฤหรรษก์บัประสบการณใ์หม่ๆ  จากเรือทลายน า้แข็งท่ีบดทลายมากวา่ 30 
ปีในเขตอารค์ติก  

 

 เรือน าท่านสมัผสักบัประสบการณใ์หมท่ี่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน า้แข็ง
ท่ีจบัตวัหนากวา่ 1 เมตรในแตล่ะวนั วา่ยน า้ทะเล Ice Floatingลงวา่ยน า้ในบ่อน า้
กลางทะเลท่ีหนาวเย็นและลอ้มรอบไปดว้ยน า้แข็งหนาท่ีมีอณุหภมูิท่ีติดลบกวา่20
องศาเซลเซียสโดยชดุพิเศษ A Water Right Thermal Suit 

 

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

วันที ่6 เคมิ - Ranua Wildlife Park - บนิสู่กรุงเฮลซงิก ิ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
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08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่วนสตัว ์Ranua Wildlife Park ท่ีเปิดมานานกวา่ 40 ปี มี
สตัวข์ัว้โลกเหนือใหท้่านชมมากกวา่ 50 สายพนัธุ ์ และถือวา่เป็นบา้นขนาดใหญ่
ของสตัวส์ายพนัธุน์กัลา่ อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถงึสตัวอ์ื่นๆ 
อีกหลากสายพนัธุ ์อาทิ พวกกวางมซู, กวางเรนเดียร,์ ววัมสักอ์อ็กซ ์อีกดว้ย 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี  AY536 18.25 น. 
19.40 น. ถงึสนามบินเฮลซิงกิ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคารเพ่ือรบัประทาน

อาหารค ่า 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN HELSINKI  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.holidayinnhelsinki.com 

วันที ่7 กรุงเฮลซิงกิ – เที่ยวชมเมือง - อิสระชอปป้ิง  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียง

นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมือง ท่ีขายของท่ีระลกึแก่นกัท่องเท่ียว ยงัเป็น
แหลง่ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้ และดอกไม ้ และเป็นท่ีตัง้สถานท่ีส าคญั 
อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์ แลว้น าชม Rock Church 
โบสถซ์ึง่ออกแบบโดยสองพ่ีนอ้ง ตวัโม และติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถแ์บบ   ลู
เธอรนัท่ีสรา้งอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแตง่แบบทนัสมยัพรอ้มระบบเสียง
ท่ีดี ชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรียพ์ระเจา้ อเลก็
ซานเดอร ์ และมหาวิหารใหญ่นิกายลเูธอรนั แลว้อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงใน
หา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยั หรอื brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชมเมืองและชอปป้ิงตามอทัธยาศยั  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN HELSINKI  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.holidayinnhelsinki.com 

วันที ่8 เฮลซิงก ิ- ปอรโ์ว  - เทีย่วชมเมือง - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองปอรโ์ว (Porvoo) เมืองเลก็ท่ีเตม็ไปดว้ยความสขุ ความงาม

ล า้คา่ของบรรยากาศเมืองเก่า ไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอย่างดีสมกบัเป็นแหลง่
ท่องเท่ียวขึน้ช่ือของฟินแลนด ์  ทศันียภาพของป่าไมเ้ขียวขจีท่ีชาวฟินนภ์าคภมูิใจ
เป็นอย่างย่ิง ในการรกัษาพืน้ท่ีป่าและอนรุกัษพื์น้ท่ีสีเขียวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 
เมืองปอรโ์ว สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1346 ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ เม่ือศตวรรษท่ี 
13 ขณะนัน้พืน้ท่ีบริเวณนีย้งัอยู่ในปกครองของสวีเดน เขา้สูเ่ขตเมืองเก่า The Old 
Town ซึง่ยงัมีกลิ่นอายของชมุชนแบบพืน้บา้น บา้นไมห้ลากสีสวยงามท่ีปลกูเรียง
รายริมแมน่ า้เป็นเสน่หอ์ีกอย่างหนึ่งท่ีน่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดคูลา้ย
บา้นตุ๊กตา แวะชมโบสถใ์หญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลเูทอรนัท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุ ชาวเมืองเช่ือกนัวา่แมพ่ระท่ีน่ีศกัดิส์ิทธ์ินกั ขออะไรก็จะไดอ้ย่างนัน้ 
โดยเฉพาะเรื่องความรกั ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านชอ้ปป้ิง ท่ีมีทัง้รา้น
ขายของท่ีระลกึ, รา้น อาหาร, รา้นกาแฟเก๋ ๆ, รา้นขนม Runeberg  พืน้บา้นตน้
ต ารบัของเมืองนี ้ อบอุน่ใจไปดว้ยรอยยิม้ของชาวเมืองท่ีตอ้นรบันกัท่องเท่ียว 
จากนัน้เดินทางกลบัสูเ่มืองเฮลซิงกิ 

 

11.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงเฮลซิงกิ เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  
13.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY141  

วันที ่9 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
06.25 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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ข้อมูลน่ารู้เกีย่วกับแสงเหนือ "Aurora Borealis" 
ปรากฏการณแ์สงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็นวงรอบ ๆ ขัว้  แมเ่หลก็โลกพาดผ่านประเทศตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ไอซแ์ลนด ์
กรีนแลนด ์แคนาดา อลาสกา้รวมไปถงึตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์รสัเซีย เมืองเหลา่นีอ้ยู่ใตว้งแหวน
ออโรรา่ (Aurora Ring) จงึท าใหม้ีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือไดม้ากท่ีสดุ การชมแสงเหนือจะเริ่มกนัในช่วงฤดหูนาว (ปลายเดือน
สิงหาคม) ไปจนถงึฤดใูบไมผ้ล ิ(เดือนเมษายน) การที่จะไดเ้หน็แสงเหนือนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ส  าคญัท่ีสดุก็คือ ปริมาณ
และความเขม้ขน้ของ Solar Storm ซึง่สามารถดไูดจ้าก KP Index ของแสงเหนือท่ีพยากรณใ์นแตล่ะวนัซึง่มีทัง้หมด 7 ระดบั 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
PERIOD Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

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 

คา่ทวัรร์วม : 
  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่11 กรกฏาคม 2565 

(AY142 BKKHEL- AY605 HELIVL // AY536 RVNHEL // AY141 HELBKK) 
 คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบใุนรายการ Sampo Icebreaker / Husky Safari  / Reindeer Sleigh / Ranua 

Wildlife Park 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ี

ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์ สว่นใหญ่จะไมม่ีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนั
ดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ฟินแลนด ์(เชงเกน้) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บรษัิท MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส  าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 1,000,000 
บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ1,500,000 บาท ตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 150,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

       –หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของ
สมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% ของคา่บริการทวัร ์

 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และคา่อาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั คา่อาหาร

และเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบรษัิทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพ่ิม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ า

ล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการ
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ยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่น
ท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์ อาทิเช่น ผูท่ี้ดื่มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท่ี้ไมย่อมรบัเง่ือนไขระหวา่งทวัร ์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร,์ ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั **คืนเงินมดัจ า**(หกัคา่ใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายไปแลว้) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร*์* 
 การจ่ายคา่บริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว หากผูป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียวมีคา่ใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจดัน า

เท่ียว  
ใหน้ ามาหกัจากเงินคา่บริการที่ตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
3. คา่ใชจ้่ายท่ีจ าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามวรรคหนึ่งสงูกวา่เงินคา่บริการที่ไดช้  าระไวผู้ป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียวจะเรียกจาก
นกัท่องเท่ียวไมไ่ด ้

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของ
ตั๋วท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไมว่า่
ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมผีูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ลว่งหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทาง
บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ 

 หมายเหต ุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชนี้ ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญตัธิุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก ์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด 
ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทาง
ดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไมก่่อนท่ีท่าน
จะช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 
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การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินฟินแอร ์ ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ One World ไดข้ึน้อยู่กบั

เง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
เท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส  าหรบั

ผูพ้กั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ทา่น 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์จะไมม่ีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ี
มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ 
ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ  และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 
หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไมส่ามารถ
จองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้แตห่ากมีการลา่ชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เน่ืองจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพ่ิมเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้ริการในการยก
กระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส  าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี
ท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัรท่ี์ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากวา่
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัภาระความรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
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 บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรบัผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึง่จะรบัผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ อาทิ เดก็

, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วีซ่าของประเทศฟินแลนด ์ ใช้เวลายืน่ประมาณ 20 - 30 วันท าการ 
คณะผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้มือท่ีศนูยร์บัย่ืนวีซา่ประเทศฟินแลนดด์ว้ยตวัเองทกุท่าน 

 พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เกน้หรอืประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้ (ไมใ่ช่รูปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน)  ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและ
เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /ส  าเนาสตูิบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่ , อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริม่ท างานกบับรษัิทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสอืรบัรองบรษัิทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรบัรองจากทางธนาคาร  และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ียื่นค ารอ้งขอ
วีซา่ ควรเลอืกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอ
วีซา่ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย  

      ***สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนั*** 
  กรณีที่บรษัิทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6 แลว้ ทางบรษัิท

จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีทีเ่ด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเรือ่งแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอ หรอื
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
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 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรยีกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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                                                  หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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