สนุกกับการ “นั่งเลือ่ น กวางเรนเดียร์ และเลือ่ นลาก สุ นัขฮัสกี”้ เปิ ดประสบการณ์ อน
ั แปลกใหม่ กบั การนั่งบน “เรือ
ตัดนํา้ แข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker ขับ “สโนว์ โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ
“นั่งเลือ่ นลากจับปูยกั ษ์ King Crab” สั มผัส เซาว์ น่า แบบต้ นตําหรับชาวฟิ นแลนด์ พักดีทานดี เหมือนเดิม

*** ออกล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้ องถิ่นทีช่ ํานาญเส้ นทาง ***
ห้ องพัก GLASS IGLOO มีเครื่องปรับอุณหภูมใิ ห้ อบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 20-25 องศา เราจัดห้ อง GLASS
IGLOO ให้ ลูกค้ าทุกปี ลูกค้ าทุกคนชอบมากๆ และมีตวั๋ เรือตัดนํา้ แข็งแน่ นอน 100% ค่ ะ
*** ออกเดินทาง 30 ธันวาคม 2564 – 07 มกราคม 2565 ***

วันพฤหัสฯที่ 30 ธ.ค.64(1)

สนามบินสุ วรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – อิวาโล่

06.00 น. สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สาย
การบินฟิ นแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยอํานวยความสะดวก
09.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY 142
15.00 น เดินทางถึง กรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ / นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
16.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอีวาโล่ โดยเที่ยวบินที่ AY 605
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิวาโล่ / หลังนําท่านรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักที่: Club Saariselka Hotel / Ivalo Oy Hotel

หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง (1)

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาด
เดาได้ แต่มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว (ก.ย.-เม.ย.) ***

วันศุ กร์ ที่ 31 ธ.ค.64(2)

อิวาโล่ - เคิร์คเนส - นั่งรถลากสโนว์ โมบิล - กิจกรรมจับปูยกั ษ์
KING CRAB SAFARI

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้น นําท่านข้ามพรมแดนนอร์ เวย์ สู่ เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes) นําท่าน
เดินทางโดยรถโค้ช ตะลุยทุ่งหิ มะอันขาวโพลนต้นสนและต้นเบิร์ชที่ปกคลุ ม
ไปด้วยหิ มะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารี ที่กลายเป็ นนํ้าแข็ง ข้านพ
รมแดนสู่ ประเทศนอร์ เวย์ ท่านจะประทับใจในความงดงามมิรู้ลืม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยกั ษ์ พร้ อมซุ ป อย่างเต็ม
อิ่ม
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่ างกายเข้าสู่
การตะลุยหิ มะ ท่างบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมอุปกรณ์กนั หนาว ถุงมือ ร่ องเท้าตะลุยหิ มะไว้ให้กบั ทุกท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์
ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คาํ แนะนํา จากนั้นนําท่านนัง่ รถเลื่อน ที่ลากโดยสโนโม
บิล เข้าสู่ ทอ้ งทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็ นนํ้าแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่ จุดจับปูยกั ษ์
Red King Crab หรื อปูยกั ษ์เป็ นสัตว์เศรษฐกิ จที่สําคัญของประเทศนอร์ เวย์
แต่ล่ะตัวจะมีน้ าํ หนักประมาณ 10-13 กิ โลกรัม ส่ วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ
1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์ทอ้ งถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและ
ให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนําปูที่จบั ได้มาปรุ งเป็ นอาหาร
ให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์+นํ้าจิ้มซี ฟู๊ดจากเมืองไทย) ได้
เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั

คํ่า

บริ การอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั

พักที่: SCANDIC HOTEL KIRKENES

หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง (2)

วันเสาร์ ที่ 01 ม.ค.65(3)
เช้า

เที่ยง

คํ่า

เคิร์คเนส – ซาร์ ริเซลก้ า – พิพธิ ภัณฑ์ ชาวแลปป์ – สโนว์ ซาฟารี

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้น นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาร์ ริเซลก้า” เมืองเล็กๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟิ นแลนด์ อยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ าํ อิวาโล่ ผ่านชม “ทะเลสาบอินารี ” แหล่งนํ้าจืดขนาดใหญ่ และที่อยูอ่ าศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ จากนั้นนําท่าน
เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์ ” ชมสภาพจําลองความเป็ นอยูข่ องชาวแลปป์ คนท้องถิ่นพื้นเมืองที่อาศัยอยูใ่ นแถบขั้ว
โลกเหนือ กระจายอยูใ่ นประเทศรัสเซี ย ฟิ นแลนด์ นอร์ เวย์ และบางส่ วนของสวีเดนมาเป็ นเวลานาน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่ งความสุ ขกลางหิ มะ ให้คณะ
เปลี่ ย นชุ ด กัน หนาวแบบพิ เ ศษ ซึ่ งประกอบด้ว ย ชุ ด เทอร์ ม อล
รองเท้าบูต๊ ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟั งคําแนะนํา
การขับขี่ เ พื่ อ ความปลอดภัย สนุ ก สนานกับโปรแกรมที่ พิเศษสุ ด
“อาร์ ก ติ ก สโนว์ซ าฟารี ” (Arctic Snow Safari) สั ม ผัส กับ
ประสบการณ์ ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิ ล ” (Snow Mobile)
หรื อเจ้าตีนตะขาบติดสกีโลดแล่นไปตามทุ่งหิ มะ ลัดเลาะป่ านํ้าแข็ง
ผ่านชมทัศนียภาพของหิ มะกว้างไกลสุ ดสายตาโดยจะมีไกด์ทอ้ งถิ่น
ขับนําทางและปิ ดท้ายขบวน
*** ขับสโนว์โมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ 6,000 บาท ***
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้ าลุยหิมะเตรียมไว้ บริการทุกท่ าน ***
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: CLUB SAARISELKA HOTEL / IVALO OY HOTEL

หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง(3)

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาด
เดาได้ แต่มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว (ก.ย.-เม.ย.) ***

วันอาทิตย์ ที่ 02 ม.ค.65(4)
เช้า

เที่ยง

ซาร์ ริเซลก้ า – โรวาเนียมิ – ชมเมือง
ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี้ – ล่ าแสงเหนือ (AURORA HUNTING)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโรวาเนียมิ” (Rovaniemi) เมืองหลวงของเขตแลปป์ แลนด์ โดยเมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นเส้นอาร์ กติก
เซอร์ เคิล (Arctic Circle) พอดีอนั เส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนื อกับ
เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็ นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์
พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนื อในช่วงฤดูหนาว ตัว
เมืองมีแม่น้ าํ เคมิไหลผ่านสวยงามเป็ นอย่างยิง่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางเข้าชม “ฟาร์ มสุ นขั ฮัสกี้ ” ชมความน่ารักของสุ นขั พันธุ์ไซบี
เรี ยน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็ นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็ นสุ นขั พันธุ์

คํ่า

พื้นเมืองที่มกั เลี้ ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ อนั แปลกใหม่กบั การทดลองซิ่ งรถเลื่ อน
เทียมสุ นขั ฮัสกี้ ที่มีไว้บริ การภายในฟาร์ ม (เราใช้แพ็คเก็จระยะทาง 8-10 กม. ใช้เวลา ประมาณ 2 ชัว่ โมง) ให้ท่าน
ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างจุใจสุ นขั ฮัสกี้ จะวิ่งไปตามเส้นทางผ่านป่ าสนและต้นเบิร์ชที่สวยงาม ได้เวลาสมควรนําท่าน
เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองโรวาเนียมิ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําเข้าโรงแรมที่พกั

พักที่: SANTA CLAUS HOTEL ROVANIEMI

หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง(4)

21.00 น. นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนื อ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ งแสงออโรร่ า (Aurora borealis) จะ
ปรากฏเป็ นแสงสี เ ขี ย วที่ พ าดผ่ านท้อ งฟ้ ายามคํ่า คื น *** การพบเห็ นปรากฏการณ์ แ สงเหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติไม่สามารถกําหนดหรื อทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสําคัญ และ โปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

วันจันทร์ ที่ 03 ม.ค.65(5)
เช้า

เที่ยง

โรวาเนียมิ – คิททิร่า – เลวี่ – นั่งกระเช้ าชมวิว
ฟาร์ มกวางเรนเดียร์ (หมู่บ้านชาวแลปป์ ) – โรวาเนียมิ

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํา ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “เมื อ งคิ ติ ร่า ”(Kittila) เมื อ งแห่ ง สกี รีส อร์ ท ที่ มี
ชื่ อเสี ยงที่สุดของฟิ นแลนด์ ผ่านชมเมืองจนกระทั้งเข้าสู่ หมู่บา้ นเลวี่(Levi)
เมืองเก่ าสุ ดแสนน่ ารัก ในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้ านค้า, ร้ านอาหารและร้ าน
กาแฟ มีเวลาให้ท่านเดิ นเล่ นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่ จากนั้นนํา
ท่ า นโดยสารกระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ขึ้ น สู่ ย อดเขาเลวี่จุ ด ชมวิว ที่
สวยงามที่ สุดของตัวเมื อง จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สนุ กสนานในบริ เวณ
ลานหิ มะและเนินเขา ท่านสามารถเล่นสโนว์สเล็จได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์ มกลางเรนเดี ยร์ ” (Reindeer Farm) จิบชาเบอร์ รี่
อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนําท่านชมฟาร์ มกวางเรนเดียร์ สัตว์
ขึ้นชื่ อของฟิ นแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มกั เลี้ยงไว้ใช้งาน
ในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู ้ จากนั้น ให้ท่านได้นงั่ รถเลื่อน
ที่ลากโดยกวางเรนเดี ยร์ อย่างสนุ กสนาน ได้เวลาสมควรนําท่านกลับเข้า
ตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

คํ่า

บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั

พักที่: SANTA CLAUS HOTEL ROVANIEMI
หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง(5)
วันอังคารที่ 04 ม.ค.65(6)
โรวาเนียมิ – เคมิ – Snow Experince 365 (ภัตตาคารนํา้ แข็ง)
ล่ องเรือตัดนํา้ แข็ง – ว่ ายนํา้ ในทะเลบอลติก – โรวาเนียมิ
พักโรงแรมกระจก Glass Igloo
เช้า

เที่ยง

คํ่า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองเคมิ” เมืองแห่ งท่าเรื อในฤดูหนาว จากนั้น
นําท่านเข้าชมภายในอาคาร Snow Experince 365 เข้าชมภายใน
Ice Restaurant ภัตตาคารและบาร์ น้ าํ แข็ง ที่เปิ ดให้บริ การตลอดทั้ง
ปี ท่านจะได้ชมประติมากรรมหิ มะและนํ้าแข็งที่น่าอัศจรรย์ผนัง
ทั้งหมดตกแต่งด้วยนํ้าแข็ง ทางบริ ษทั บริ การท่านด้วยไอศกรี มรส
เลิศในสไตล์ฟินแลนด์ นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน สัมผัสประสบการณ์ อนั แปลกใหม่กบั การโดยสารไปบน
“เรื อตัดนํ้าแข็งแซมโป” (The Arctic Ice breaker) เรื อตัดนํ้าแข็งยักษ์ใหญ่ที่เปิ ดโอกาส ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมเรื อจะวิ่ง
ไปบนนํ้าแข็งที่ปกปิ ดผิวทะเลหนานับเมตร ด้วยนํ้าหนัก
กว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through
The Ice ซึ่ งเป็ นเรื อตัดนํ้า แข็งที่ ใ ช้ในฤดู ห นาวของ
ประเทศฟิ นแลนด์ เรื อลํา นี้ จะทํา ให้ น้ ําแข็ ง แตกเป็ น
ช่องทางเพื่อการเดินเรื อสิ นค้าในช่วงฤดูหนาว เรื อจอด
ค้างบนนํ้าแข็งกลางทะเล มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่น
หรื อถ่ายรู ปบนทะเลนํ้าแข็งบอลติคหรื อทดลองสวมชุ ด
ชูชีพพิเศษที่ทาํ ขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลนํ้าแข็ง
ที่มีอุณหภูมิต่ าํ กว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับ
ประกาศนี ย บัต รที่ ร ะลึ ก การมาเยื อ นเรื อตัด นํ้ าแข็ ง
จากนั้น นํา ท่ า นเดิ น ทางกลับ เมื อ งโรวาเนี ย มิ
(Rovaniemi) ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และทุ่งหิ มะ
อันขาวโพลน ประดุ จนํ้าแข็ง นําท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่ งทุกห้องที่พกั เป็ นกระจก ทําให้ท่านรู ้ สึก
เสมือนนอนอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติจริ งๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลําแสง ออโรร่ า Aurora ซึ่ งเป็ น
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริ เวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทํากิจกรรม
ภายในโรงแรม อาทิ เซาว์น่า หรื อ บาร์ น้ าํ แข็ง หรื อเล่นกระดานลื่น Snow sledge
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : APUKKA GLASS IGLOO RESORT

หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง (6)

Youtube: https://youtu.be/u9RVXEeYTno
Website: https://apukkaresort.fi/
*** ห้องพักแบบกระจก Glass Igloo มีจาํ นวนจํากัด และต้องจองพร้อมชําระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่ งทางบริ ษทั วัน เวิลด์
ทัวร์ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั และสํารองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่าน
ประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยูป่ ระมาณ
20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริ ง ท่านสามารถใช้บริ การเซาว์น่านํ้าแข็ง (Snow
Sauna) เก็บภาพบาร์ น้ าํ แข็ง โรงแรมนํ้าแข็ง และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่

วันพุธที่ 05 ม.ค.65(7)
เช้า

โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน – เฮลซิงกิ

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านชม “หมู่บา้ นซานตา คลอส” (Santa Claus Village) ซึ่ ง
ชาวฟิ นแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้ จดี
ให้ท่านได้ถ่ายรู ป คู่กบั ลุ งซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่ ง
โปสการ์ ด ให้ เ พื่ อ นๆ ของท่ า นจากตู ้ไ ปรษณี ย ์ข องซานต้า
พร้ อ มถ่ า ยรู ป กับ พาหนะของซานตา คลอส พร้ อ มสนุ ก กับ
กิ จกรรมมากมายในหมู่บา้ นที่ เต็มไปด้วยจุดถ่ ายภาพที่ น่ารั ก

*** พร้อมรั บประกาศนี ยบัตรที่ ระลึกในการเข้าเยี่ยม
บ้านซานต้า ผูน้ ่ ารัก ณ เส้นอาร์ ติกเซอร์ เคิล *** อิสระ
ทุกท่านช้อปปิ้ งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรื อเก็บภาความน่ ารักของหมูบา้ นซานต้า ที่สําคัณอย่าลื มส่ งโปสการ์ ด จาก
บ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรื อถึงตัวคุณเองเป็ นที่ระลึก
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินโรวาเนียมี
14.05 น ออกเดินทางกลับสู่ เฮลซิ งกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air
เที่ยวบินที่ AY 534
15.25 น. เดินทางถึงกรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์
นําชม “กรุ งเฮลซิ งกิ” นครหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ซึ่ ง
เป็ นเมื อ งศู น ย์ก ลางขนบธรรมเนี ย ม นํา ท่ า นชมรอบกรุ ง
“เฮลซิ งกิ” ซึ่ งมีสถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิช
และรัสเซี ย เจ้าของสมญานาม “ธิ ดาสาวแห่งทะเลบอลติก”

คํ่า

จากนั้น นําท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลี ยวคิโอ” (Temppeliaukio Church) ที่สร้ างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอก
หิ นแกรนิ ต ขนาดมหึ มา หากท่า นได้เห็ นภาพถ่ า ยทางอากาศ โบสถ์หิน แห่ งนี้ จะมี รูป ร่ า งคล้า ยจานบิ น โบสถ์ซ่ ึ ง
ออกแบบโดยสองพี่นอ้ งตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสี ยงที่ดี จากนั้น เยี่ยมชม
วิหาร Uspensky ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซี ย จากนั้น พาชม
“จัตุรัสรัฐสภา” (Senate Square) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: CLARION HOTEL HELSINKI
หรือที่พกั ระดับใกล้ เคียง(7)
วันพฤหัสฯที่ 06 ม.ค.65(8)
เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ – ตลาดนัดริมทะเล
ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน – สนามบิน
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่ านชม “อนุ สาวรี ยซ์ ิ เบลิ อุซ ” (Sibelius) คี ตกวีเอกชาว
ฟิ นน์ ผูแ้ ต่งเพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นําท่านชม
“ตลาดนัดริ มทะเล” (Market Square) ที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะ
เป็ นตลาดย่านใจกลางเมื องที่ ขายของที่ ระลึ กแก่นักท่องเที่ยว
แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็ น
ที่ต้ งั สถานที่ สําคัญ อาทิ ทําเนี ยบประธานาธิ บดี , ศาลากลาง
และโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทาง
เต็ ม ไปด้ว ยอาคารสไตล์ฟิ นนิ ช ผสมสวี ดิ ช เรี ย งรายไปด้ว ย
สิ นค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรื อห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดัง ที่เต็มไป
ด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
เที่ยง
อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิ งกิ
16.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY 141

วันศุ กร์ ที่ 07 ม.ค.65(9)

สนามบินสุ วรรณภูมิ

07.25 น เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**********************************************************
*** หมายเหตุ . ..โปรแกรมการเดิ น ทางอาจเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ,การล่ า ช้า อัน
เนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ในต่างประเทศที่ทางคณะเดิ นทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดิ นทาง โดย
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผน
ู ้ าํ ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็ นสําคัญ เมื่อท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริ ษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริ ษทั ฯ แล้ว

อัตราค่ าบริการ รวมค่ าวีซ่า ค่ าทิปพนักงานขับรถ
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

30 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65
168,900
168,900
163,900
38,900
*** คุณลูกค้ าต้ องการทีน
่ ั่งบนเครื่องบินชั้นพรีเมีย่ ม หรือ ชั้นธุรกิจกรุ ณาติดต่ อแผนกขาย ***
รวมค่ า RT-PCR TEST ก่อนกลับประเทศไทยแล้วหากมีการยกเลิกการตรวจทางบริษทั จะคืนเงินให้ 4,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เฮลซิ งกิ-กรุ งเทพฯ (และไฟล์ภายในประเทศ)
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
 โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล
หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิ นท่านละ 5,000,000 บาท (ชึ้ นอยู่กบั เงื่ อนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่านอายุเกิ น 75 ปี
ท่านต้องซื้ อประกันเพิ่ม
 ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในยุโรป

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
 ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริ การ)
***สายการบิน ฟิ นน์ แอร์ จํ า กัดกระเป๋ าที่ใ ช้ โหลดใต้ ท้อ งเครื่ อ งได้ 1 ชิ้ นเท่ า นั้ น นํ้า หนั ก ไม่ เ กิน 23 กิโลกรั ม (สู ง ไม่ เ กิน 158
เซนติ เ มตร) และกระเป๋ าถื อ ขึ้น เครื่ อ ง 1 ชิ้ น นํ้า หนั ก ไม่ เ กิน 8 กิโลกรั ม (ขนาดไม่ เ กิ น 45 x 25 เซนติ เ มตร) ****
https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage


เงือ่ นไขการสํ ารองที่นั่ง และการชําระเงิน
 กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชําระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลื อกรุ ณาชําระก่อนการเดิ นทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถื อว่าท่านยกเลิ กการ
เดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริ ษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสํารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครื่ องบิน, ห้องพักที่ได้รับการยืนยันมาจากทาง
ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน
่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวย
ความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยืน
่ วีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยืน
่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ น
ผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน

กรณีวซ
ี ่ าที่ท่านยืน
่ ไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่
เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
-

ค่ าธรรมเนียมการยืน
่ วีซ่าและค่ าดําเนินการ ตามจริ ง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ น
การพิจารณา

-

ค่ ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยืน
่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ

ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-90 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
-

ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสํารองยานพาหนะ

เงือ่ นไขการยกเลิก






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง) (ค่ าห้ องพัก Glass Igloo ค่ าห้ องพักคืนปี ใหม่ และค่ าเรื อ
ตัดน้าแข็งไม่ สามารถรี ฟันได้ ประมาณ 40,000)(ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน 5,000 บาท)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ (หรื อค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งหากมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริ งเกิน 50% ของค่าทัวร์ )
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยืน
่ วีซ่า VISA ทุกท่ านต้ องมาโชว์ ตวั พร้ อมสแกนนิว้ มือ
 หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่
ยิม้ เห็นฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง (สถานทูตไม่รับรู ปที่ปริ๊ นจากคอมพิวเตอร์ )
 สํ าเนาบัตรประชาชน 1 ชุ ด
 สํ าเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
 สํ าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่ า / สํ าเนาใบมรณะบัตร / สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล / เอกสารเพิม่ เติมอืน
่ ๆ (ถ้ ามี)
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุ ด
o กรณีเจ้ าของกิจการ/ค้ าขาย : หลักฐานทางการค้ า เช่ น สํ าเนาใบรั บรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผู ้
เดินทาง หรื อ สํ าเนาใบเสี ยภาษี (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
o กรณีข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ถือหุ้ น : หนังสื อรั บรองการทํางานจากหน่ วยงานเป็ นภาษาอังกฤษ(ตัวจริ ง) ระบุตาํ แหน่ ง
เงินเดือน และวันเริ่ มงาน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
o กรณีนักเรียนและนักศึกษา : หนังสื อรั บรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ(ตัวจริ ง) จากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

o กรณีอาชี พอิสระ/ธุรกิจส่ วนตัว : หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดยระบุประเภทกิจการ สถานที่ต้ งั กิจการ
และรายได้
*** จดหมายรับรองการทํางาน/นักเรี ยนให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูต) ***
 เอกสารทางการเงิน (สถานทูตจะรั บพิจารณาบัญชี ออมทรั พย์ เป็ นอันดับแรกและไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน)
1. หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง)ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่
บัญชี ระบุอยู่ทุกหน้ า แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statements หรื อสําเนาสมุดบัญชี
ฝากประจําเพิ่มเติมในการยืน
่ ได้)
2. หนังสื อรั บรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริ ง) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) และกรุ ณาสะกดชื่ อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชี เล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) โดยต้องทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ
*** ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุ ตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรั บรองค่ าใช้ จ่ายให้ กันได้ โดยการใช้ หนั งสื อรั บรองจาก
ธนาคาร) ***
กรณีอายุต่ากว่ า 20 ปี ใช้ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
 สํ าเนาสู ติบัตร
 กรณีเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาหรือมารดาใช้ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
o เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
o เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
o เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
*** กรุณาเตรี ยมเอกสารตัวจริ งทัง้ หมดไป ในวันทีส่ แกนลายนิ้วมือด้ วย ***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุ ณาเตรี ยมเอกสาร
เพิม่ เติมให้ ครบถ้ วน ตามทีส่ ถานทูตขอ เพือ่ ความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสาหรั บสถานทูต ***
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่ า นจะถู ก ปฏิ เ สธวี ซ่ า สถานทู ต ไม่ คื น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ช ํา ระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยื่ น คํา ร้ อ งใหม่ ก็ ต ้อ งชํา ระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ บางท่ าน ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

 ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน
30 วัน โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นหลัก
**********************************************************************

