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วันที่ 1
07.00 น.
หมายเหตุ

10.55 น.
17.10 น.
20.20 น.
22.00 น.
วันที่ 2
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
Activities

18.00 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ – กรุ งเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟิ นแลนด์ )
ศุกร์
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟิ นแอร์
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั ้นเชิญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัท ฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดย
ซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชม
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรือ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลีย่ น
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีท่ ่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทาง
บริ ษัท ฯ ได้ มีการตกลงชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วและหากมีค่าใช้ จ่าย
ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือ จากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูก่ รุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบิน
ฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 146
ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รอเปลีย่ นเที่ยวบิน
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการบินจึงไม่มีบริ การอาหารค่า
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิวาโล่ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 609
ถึงเมืองอิวาโล่ (Ivalo) รถโค้ ชนาคณะเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL IVALO หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
https://www.hotelivalo.fi.en
อิวาโล่ – คีร์กเคเนส – King Crab Safari (นอร์ เวย์ )
เสาร์
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูเ่ มืองคีร์กเคเนส Kirkenes เมืองที่ตั ้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุด
ของนอร์ เวย์ ไกลจากเส้ นอาร์ กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15
ก.ม. หรือรู้จกั กันในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้ นซ์ บ้ านหลากสีสนั สไตล์
นอร์ วีเจียน เรี ยงรายชวนให้ ช่างภาพกดชัดเตอร์ แบบรัวๆ นอกจากนี ้เมืองนี ้ยังเป็ น
เมืองสุดท้ ายของเส้ นทางเรื อสาราญเหนือสุดของนอร์ เวย์ Hurtigruten
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เชิญท่านสนุกกับกิจกรรมที่โด่งดังที่สดุ ของคีร์กเคเนส King Crab Safari กิจกรรม
ที่ถือกาเนิดขึ ้นในปี 1996 เรื อ Riverboat นาท่านไปยัง Boris Gleb สัญลักษณ์ที่
ใช้ เป็ นเขตพรมแดนของนอร์ เวย์-รัสเซีย ที่จะบอกเล่าเรื่ องราวการใช้ ชีวิตของคน
ทั ้งสองประเทศที่ต่างการปกครอง หลังจากได้ King Crab แล้ วจะนามาปรุงเป็ น
อาหารให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชิมรสชาดปูยกั ษ์ แบบสด ๆ ที่จบั ขึ ้นมาจากท้ องทะเล
เป็ นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ ในโลกใบนี ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THON HOTEL KIRKENES หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.thonhotels.com
คีร์กเคเนส – KAKSLAUTTANEN – นอนบ้ านอิกลู – Husky Safari
อาทิตย์
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
นาท่านเดินทางสูแ่ คสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รี สอร์ ทแบบ
Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์ คติก (Lapland) ให้ ท่านได้ สมั ผัสประสบการณ์
พิเศษ ถึงแม้ ในปัจจุบนั จะมีโรงแรมแบบอิกลูให้ บริ การอยู่หลายแห่ง แต่ ณ ที่แห่ง
นี ้ยังงดงามและคงไว้ ด้วยเสน่ห์ของการวาง Landscape ที่สวยงามแก่ผ้ ไู ด้ มา
เยือน นับได้ ว่าเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านั ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
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บ่าย

Activities

19.00 น.
ค่า
วันที่ 4
08.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

นาเข้ าพักใน Kelo Glass Igloos เป็ นบ้ านไม้ สนเอกลักษณ์ของแลปแลนด์ที่
ผสมผสานกับกระท่อมแก้ วอันแสนสะดวกสบาย พรั่งพร้ อมด้ วยสิง่ อานวยความ
สะดวกในความเป็ นส่วนตัวของห้ องน ้า มุมแพนทรีจดั วางอย่างลงตัว ในส่วนของ
Glass Igloo ถูกออกแบบให้ เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ ที่ท่านไม่สามารถถ่ายภาพจาก
อิกลูอื่นๆได้ ในมุมมองที่สวยงาม กระจกซึง่ ได้ ถกู ออกแบบพิเศษ ภายในมีการปรับ
อุณหภูมิภายในห้ องอบอุ่นตลอด เพื่อให้ ปอ้ งกันหิมะเกาะเป็ นน ้าแข็ง ยังให้ ท่าน
ได้ ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน พร้ อมสัญญาณเตือนเมื่อเกิดปรากฏการณ์แสง
เหนือ ท่านสามารถมองผ่านทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนในค่าคืนทีแ่ สงเหนือ
อาจจะปรากฏขึ ้น เป็ นประสบการณ์อนั น่าประทับใจ
เริ่ มกิจกรรมกับประสบการณ์ ขบั เคลือ่ นสุนขั ลากเลือ่ น Husky Safari (30 นาที)
ฮัสกี ้เป็ นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว เพื่อใช้ ในการลากเลือ่ นบรรทุก
สิง่ ของ หรื อเป็ นพาหนะในพื ้นที่ที่ปกคลุมไปด้ วยน ้าแข็งและหิมะ ฮัสกี ้จึงได้ กลาย
มาเป็ นสุนขั ลากเลือ่ นพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลือ่ นสูงสุดในบรรดา
สุนขั ลากเลือ่ นทั ้งหมด นอกจากนี ้สุนขั ลากเลือ่ นยังเป็ นกีฬายอดนิยม โดยมี มัช
เชอร์ (Musher) เป็ นผู้บงั คับเลือ่ นในการแข่งขันแต่ละครัง้ จนแพร่ หลายไปยัง
หลายประเทศแถบขั ้วโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOOS
**Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริ เวณรี สอร์ ท ยามค่าคืนปลอดแสง
ไฟ ท่านสามารถชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้ )
KAKSLAUTTANEN - ซาราเซลก้ า - โรวาเนียมิ - ล่ าแสงเหนือ
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินเที่ยวชมรอบบริ เวณรี สอร์ ท ถ่ายภาพสวยของ Snow Igloo หรื อชมฟาร์ มเลี ้ยง
กวางเรนเดียร์ สัตว์เศรษฐกิจของชาวแลปป์ หรื อชมวิวทิวทัศน์บนยอดหอคอย
Igloo Tower นอกจากนี ้ยังมี Art Gallery ให้ ท่านได้ ชมผลงานทางศิลปะประจา
ถิ่น
เช็คเอ๊ าท์ แล้ วเดินทางสูห่ มู่บ้านซาราเซลก้ า แหล่งสกีรีสอร์ ทที่มีชอื่ เสียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางเข้ าสูเ่ มืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปป์ แลนด์ ตั ้งอยู่บน
เส้ น Arctic Circle หรื อวงกลมละติจดู 66 องศาเหนือ ที่มีปรากฏการณ์พระ
อาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ
(Northern Light) ในช่วงฤดูหนาว

Local
www.kakslauttanen.fi
จันทร์
Buffet

Local

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SCANDIC ROVANIEMI HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
**Aurora Hunting outside resort** (ด้ วยข้ อจากัดด้ วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก
ดังนั ้นเราจะนาท่านออกไปนอกเมืองสูเ่ บสแคมป์ ให้ ไกลและปลอดแสงไฟ เพื่อ
เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้ อมบริ การเครื่ องดื่มร้ อนๆ สร้ างความอบอุ่น
ให้ แก่ร่างกาย)

Local
www.scandichotels.com

วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส- เคมิ
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้ า (Santa Clause Village) ซึง่ ตั ้งอยู่บนเส้ นอาร์ ค
ติกเซอร์ เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทาการไปรษณีย์ สาหรับท่านที่ต้องการส่ง
ของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้ านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้ าที่ใจดี
เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน

อังคาร
Buffet

12.00 น.
บ่าย9

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตั ้งริ มทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่ง
ทะเลบอลติก เปรี ยบเสมือนศูนย์กลางการท่องเที่ยวภูมิภาคแลปป์ แลนด์ นาน่ าก่

Chinese

ค่า
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19.00 น.
วันที่ 6
08.00 น.
Activities

12.30 น.
Activities

Activities

18.00 น.
ค่า

วันที่ 7
07.30 น.
Activities

12.30 น.
15.55 น.
17.30 น.
19.00 น.
วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SCANDIC HOTEL KEMI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เคมิ - Snowmobile - Reindeer Sleigh
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Two Countries Safari สัมผัสกับประสบการณ์อนั น่าประทับใจในการขับขี่รถ
SNOWMOBILE พาหนะที่ถกู ออกแบบให้ ขบั เคลื่อนไปบนทุ่งน ้าแข็ง หรื อ อ่าว
บอทเนีย น ้าทะเลที่ frozen จนกลายเป็ นทะเลน ้าแข็ง โดยท่านจะได้ รับคาแนะนา
ในการขับขี่ที่ถกู ต้ อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ โดยทาง
บริ ษัทฯ จะมีการจัดเตรี ยมเครื่องกันหนาวให้ ท่านอย่างครบถ้ วน ตั ้งแต่ศีรษะจรด
เท้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ice Restaurant
Reindeer Sled กวางเรนเดียร์ ลากเลือ่ น พาหนะสาคัญของคุณลุงซานต้ า ที่ใช้
เทียมเลือ่ นหิมะ ให้ ท่านทดลองนัง่ เลือ่ นหิมะ ที่จะทาให้ ท่านได้ ร้ ูสกึ ตื่นเต้ นและ
สนุกสนานกับความเร็ วในรูปแบบใหม่
ชม Snow Castle ผลงานการแกะสลักน ้าแข็งให้ เป็ นเมืองขนาดใหญ่ ในแต่ละปี
จะมีความแตกต่างตามแนวคิดของทีมงานแกะสลัก และการทา Snow Hotel อีก
หนึง่ ประสบการณ์ของการสร้ างโรงแรมน ้าแข็งในรูปแบบธีมต่าง ๆ ให้ ท่านได้
เพลิดเพลินไปอย่างไม่ร้ ูเบือ่ (เปิ ดให้ บริ การเดือนมกราคม - เมษายน 2020)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SCANDIC HOTEL KEMI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
**Aurora Hunting outside resort** (ด้ วยข้ อจากัดด้ วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก
ดังนั ้นเราจะนาท่านออกไปนอกเมืองสูเ่ บสแคมป์ ให้ ไกลและปลอดแสงไฟ เพื่อ
เฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ พร้ อมบริ การเครื่ องดื่มร้ อนๆ สร้ างความอบอุ่น
ให้ แก่ร่างกาย)
เคมิ - Sampo Icebreaker - บินสู่เฮลซิงกิ
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ถึงท่าเรื อของ SAMPO ICEBREAKER เรื อตัดน ้าแข็ง หรื อ ไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่ง
ดังที่สดุ ในโลก หลังจากปลดประจาการแล้ ว มีการนามาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัส
กับความหฤหรรษ์ กบั ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน ้าแข็งที่บดทลายมากว่า
30 ปี ในเขตอาร์ คติก เรื อนาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน
จากการทลายทุ่งน ้าแข็งที่จบั ตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน ้าทะเล Ice
Floating ลงว่ายน ้าในบ่อน ้ากลางทะเลที่หนาวเย็น และล้ อมรอบไปด้ วยน ้าแข็ง
หนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right
Thermal Suit
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 514
ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ จากนั ้นนาท่านเดินทางสูภ่ ัตตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SCANDIC GRAND MARINA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริ มทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง
นอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมือง ที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว ยังเป็ น
แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็ นที่ตั ้งสถานที่สาคัญ
อาทิ ทาเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้ วนาชม Rock Church
โบสถ์ซงึ่ ออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโม และติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็ นโบสถ์แบบ
ลูเธอรันที่สร้ างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้ อมระบบ
เสียงที่ดี ชมจัตรุ ัสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่ เป็ นที่ตั ้งของอนุสาวรี ย์พระเจ้ า

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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อเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายลูเธอรัน แล้ วอิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ใน
ห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัย หรื อ brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
14.00 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งเฮลซิงกิ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ ฯ
16.50 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 141
วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
เสาร์
07.25 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ข้ อมูลน่ ารู้เกี่ยวกับแสงเหนือ "Aurora Borealis"
ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็ นวงรอบ ๆ ขั ้ว แม่เหล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ได้ แก่ ไอซ์แลนด์
กรี นแลนด์ แคนาดา อลาสก้ ารวมไปถึงตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอร์ เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์ รัสเซีย เมืองเหล่านี ้อยู่ใต้ วงแหวน
ออโรร่ า (Aurora Ring) จึงทาให้ มีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือได้ มากที่สดุ การชมแสงเหนือจะเริ่ มกันในช่วงฤดูหนาว (ปลายเดือน
สิงหาคม) ไปจนถึงฤดูใบไม้ ผลิ (เดือนเมษายน) การที่จะได้ เห็นแสงเหนือนั ้น ขึ ้นอยู่กบั ปัจจัยหลายอย่าง สาคัญที่สดุ ก็คือ ปริ มาณ
และความเข้ มข้ นของ Solar Storm ซึง่ สามารถดูได้ จาก KP Index ของแสงเหนือที่พยากรณ์ในแต่ละวันซึง่ มีทั ้งหมด 7 ระดับ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั ้น)

PER I O D

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SG L

SG L
SU PP

NO TKT
AD L / C H D

27ธ.ค.-4ม.ค.63
166,000.147,900.131,900.32,000.- -36,000/-30,000
10-18 ม.ค63
163,000.146,900.130,900.32,000.- -36,000/-30,000
26 ม.ค-3 ก.พ.63
166,000.147,900.131,900.32,000.- -36,000/-30,000
7-15ก.พ.63
163,000.146,900.130,900.32,000.- -36,000/-30,000
21-29ก.พ.63
163,000.146,900.130,900.32,000.- -36,000/-30,000
6-14มี.ค.63
163,000.146,900.130,900.32,000.- -36,000/-30,000
20-28มี.ค.63
163,000.146,900.130,900.32,000.- -36,000/-30,000
ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Reindeer
Safari / Ice Restaurant / King Crab Safari
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย
โดยเฉพาะในเขตแลปป์ แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวัน
ดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในฟิ นแลนด์ กาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟิ นแลนด์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟิ นแอร์ เข้ มงวดเรื่องน้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทาให้ ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่าย
เพิม่ )
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหาร
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 5 จาก 8
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และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่
ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจาก
วันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30
วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรม
ทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

หมายเหตุ

1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสี่สิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
หักเงินค่ ามัดจา 10,000 บาท
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.4 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป

ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ วไม่สามารถ
คืนเงินได้ เป็ นไปตามระบบของสายการบินเท่านัน้
และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินฟิ นแอร์ ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ One World ได้ ขึ ้นอยู่กบั
เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการ
บินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้ องพักแบบ Twin คือ ห้ องพักคู่ คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์ แลนด์ จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมติ ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี
ประกันภัย

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในสแกนดิเนเวีย มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้ อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ เด็ก
, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มี
ความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟิ นแลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ (3 สัปดาห์ )
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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คณะผู้เดินทางทุกท่านต้ องมาสแกนลายนิ ้วมือที่ศนู ย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟิ นแลนด์ด้วยตัวเองทุกท่าน
พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาดกว้ าง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตร ใบหน้ าตรงมีขนาด 25-35 มิลลิเมตร จานวน 2 รูป พื ้นหลังเป็ นสี
ขาวเท่านั ้น (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั ้ง 2 รูป
สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี บริ บรู ณ์
หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
หลังจากนั ้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา

 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 3 เดือน ต้ องอัพเดท ณ เดือนปัจจุบนั ที่ยื่นคาร้ องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ า
ออกของเงินสม่าเสมอและอัพเดทต่อเนื่อง ในกรณีการเงินอัพเดทไม่ตอ่ เนื่องเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไปต้ องขอเป็ น สเตทเม้ นท์
ย้ อนหลัง 3 เดือน ต้ องอัพเดท ณ เดือนปัจจุบนั ที่ยื่นคาร้ องขอวีซ่า และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา
ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใด
บัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย

***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6
แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต
โดยมีนายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ น
์
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

