วันที
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุ งเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟิ นแลนด์)
06. น. พร้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
สายการบินฟิ นแอร์ เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก
ในเรืองสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิญรอ ณ
ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ
เมืองหลวงของประเทศ
ฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทียวบินที AY142
15.15น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
รอเปลียนเทียวบิน
16.40น. ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล่
โดยสายการบินฟิ นแอร์
เทียวบินที AY605
18.20 น. ถึงเมืองอิวาโล่ (Ivalo) รถโค้ชนําคณะเข้าสู่ทีพักโรงแรม
19.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ทพัี ก HOTEL IVALO / INARI HOTEL
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที
อินารี- Kakslauttanen - นอนบ้านอิกลู - Husky Safari
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที
โรงแรม
. น. นําเข้าชม Siida Museum พิพธิ ภัณฑ์ของชาวแลปป์ ที
จัดแสดงเป็ นเอ็กซิบิชนั บอกเล่าเรืองราวและวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวพืนเมือง ตังอยูท่ ะเลสาบ Inari
ในฤดูหนาวนําในทะเลสาบจะเย็นจัดจนกลายเป็ น
นําแข็งทะเลสาบนีมีความยาวถึง ก.ม.
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่แคสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic
Resort) รีสอร์ทสุดชิคแบบ Glass Igloo ผสมผสาน
บ้านไม้แบบล็อกชาเล่ต ์ แห่งแรกและแห่งเดียวในเขต
อาร์คติกแลปป์ แลนด์ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์
พิเศษสุด ณ ทีแห่งนียังงดงามและคงไว้ดว้ ยเสน่หข์ อง
การวาง Landscape ทีสวยงามแก่ผไู้ ด้มาเยือน นับได้
ว่าเป็ นเอกลักษณ์ทีโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแห่ง
เดียวเท่านัน (ภายในห้องพักมีสงอ
ิ าํ นวยความสะดวก
ครบครัน)
นําเข้าพัก Kelo Glass Igloos เป็ นบ้านไม้สน
เอกลักษณ์ของแลปแลนด์ ทีผสมผสานกับโดมแก้ว
โปร่งใสแบบอิกลู Glass Igloo ถูกออกแบบให้เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะในมุมมองทีสวยงาม กระจกซึงได้
ถูกออกแบบพิเศษ มีการปรับอุณหภูมภิ ายในห้องให้
อบอุ่นตลอด และป้องกันหิมะเกาะเป็ นนําแข็ง ท่าน
สามารถมองผ่านทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนใน
คําคืนทีแสงเหนืออาจจะปรากฏขึน เป็ นประสบการณ์
อันน่าประทับใจ
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บ่าย

Activities
เริมกิจกรรมกับประสบการณ์ขบั เคลือนสุนขั ลากเลือน
Husky Safari ( นาที) ฮัสกีเป็ นสุนขั ทีมีมายาวนาน
กว่า 3,000 ปี มาแล้ว ฮัสกีจึงได้กลายมาเป็ นสุนขั ลาก
เลือนพันธุแ์ ท้ ทีมีประสิทธิภาพในการลากเลือนสูงสุด
ในบรรดาสุนขั ลากเลือนทังหมด นอกจากนีสุนขั ลาก
เลือนยังเป็ นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher)
เป็ นผูบ้ ังคับเลือนในการแข่งขันแต่ละครัง
จน
แพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขัวโลก
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทพัี ก KELO GLASS IGLOO
คํา **Aurora Hunting Inside resort** (ภายใน
บริเวณรีสอร์ท ยามคําคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถ
ชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้)
วันที Reindeer Safari – โรวาเนียมิ – หมูบ่ ้านซานตาครอส
- Arctic Treehouse
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
. น.Activities
Reindeer Safari หนึงกิจกรรมทีสร้างความน่ารักคือ
“กวางเรนเดียร์ลากเลือน” พาหนะสําคัญของคุณลุง
ซานต้า ทีใช้ในการเดินทางไปสถานทีต่างๆ
. น. เดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ
เมืองหลวงแห่งแลปแลนด์
ตังอยู่บนเส้น Arctic Circle ทีมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์
เทียงคืนในช่วงฤดูรอ้ น (Midnight Sun) และ
ปรากฏการณ์แสงเหนือ(NorthernLight)ในช่วงฤดูหนาว
13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมหมู่บา้ นซานต้า (Santa Clause Village) ตังอยู่บน
เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมูบ่ า้ นมีทีทําการไปรษณีย ์
สําหรับท่านทีต้องการส่งของขวัญไปยังคนทีท่านรัก, ร้าน
ขายของทีระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าทีใจดีเป็ นที
ระลึกในการมาเยือน
18.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทพัี ก ARCTIC TREEHOUSE โรงแรมสุด
สร้างสรรค์ด้วยงานดีไซน์แห่งนีซ่อนตัวอยู่ในป่ าสน
อันเงียบสงบ
คํา
**Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรี
สอร์ท ยามคําคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชม
ปรากฏการณ์แสงเหนือได้)
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วันที โรวาเนียมิ-เคมิ - Sampo Icebreaker
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที
โรงแรม
09.00 น. เดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) เมืองทีตังริมทะเลบนอ่าว
บอทเนียแห่งทะเลบอลติก นํานําก่
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย Activities
ถึงท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดนําแข็ง
หรือ ไอซ์เบรกเกอร์ ทีโด่งดังทีสุดในโลก หลังจากปลด
ประจําการแล้วมีการนํามาปรับเปลียนให้นกั ท่องเทียวได้
สัมผัสกับกับประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายนําแข็งที
บดทลายมากว่า ปี ในเขตอาร์คติก เพือให้มีเส้นทาง
ในการเดินเรือตลอดฤดูหนาว
สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ทยากจะลื
ี
มเลือน จากการ
ทลายทุ่งนําแข็งทีจับตัวหนากว่า เมตรในแต่ละวัน ว่าย
นําทะเล Ice Floating ลงว่ายนําในบ่อนํากลางทะเลที
หนาวเย็นและล้อมรอบไปด้วยนําแข็งหนา ทีมีอณ
ุ หภูมิที
ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชุดพิเศษ A Water
Right Thermal Suit
19.00 น.รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทพัี ก SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
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วันที เคมิ - Snowmobile - Ice Restaurant –
Seaside Glass Villas
. น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที
โรงแรม
. น.Activities
ให้ท่านได้สมั ผัสกับประสบการณ์อนั น่าประทับใจใน
การขับขี Snowmobile พาหนะทีคล่องตัวทีสุดในการ
เดินทางในช่วงทีทะเลบอทเนียกลายเป็ นทุ่งนําแข็ง โดย
ท่านจะได้ รับคําแนะนําในการขับขีทีถูกต้อง สนุกสนาน
และปลอดภัย โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครือง
กันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตังแต่ศีรษะจรดเท้า เรา
จะนําท่านขับขี สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไป
บนทุ่งนําแข็งกว้าง
12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ice
Restaurant
นําท่านเดินทางสู่ทีพัก Seaside Glass Villas
19.00 น.รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทพัี ก SEASIDE GLASS VILLAS ถูก
ออกแบบให้สามารถชมทิวทัศน์ได้ทงกลางวั
ั
นและ
กลางคืน ทีมีความเป็ นส่วนตัวและสวยงามทีสุดอีกแห่ง
หนึง
คํา
**Aurora Hunting Inside resort** (ภายในบริเวณรี
สอร์ท ยามคําคืนปลอดแสงไฟ ท่านสามารถชม
ปรากฏการณ์แสงเหนือได้)
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วันที เคมิ - Ice Fishing Safari - บินสู่เฮลซิงกิ
08.00น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที
โรงแรม
. น. Activities
สัมผัสประสบการณ์การตกปลาบนหิมะบนในทุ่งนําแข็ง
, ตืนตาตืนใจกับ Snow Castle ผลงานการแกะสลัก
นําแข็งให้เป็ นเมืองขนาดใหญ่ ในแต่ละปี จะมีความ
แตกต่างตามแนวคิดของทีมงานแกะสลัก และการทํา
Snow Hotel อีกหนึงประสบการณ์ของการสร้างโรงแรม
นําแข็งในรูปแบบธีมต่าง ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไป
อย่างไม่รูเ้ บือ (เปิ ดให้บริการเดือนมกราคม - เมษายน
2022)
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
. น. เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทียวบินที
AY 536
. น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ
จากนันนําท่านเดินทางสู่
ร้านอาหาร
. น.รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารนําท่านเข้าสู่ทีพัก
SCANDIC GRAND MARINA หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
2204-0402-EUR45B

วันที เอสโทเนีย – ทาลลินน์ – เทียวชมเมืองเก่า –
The Palace of Toompea- Viru Gate - เฮลซิงกิ
08.00น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที
โรงแรม
10.30 น. นําท่านนังเรือ Tallink Silja (High Speed Cruise) สู่
เมืองทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย (ใช้
เวลาเดินทาง ชัวโมง)
12.30 น. เรือเทียบท่าทีเมืองทาลลินน์ รถโค้ชพาคณะเดินทางสู่
ภัตตาคาร
13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. ชมเมืองทาลลินน์
เมืองหลวงอันงามสง่าของ
เอสโทเนีย สู่ย่านโอลด์ทาวน์ ทีมีกาํ แพงเมืองและป้อม
ปราการในยุคกลางโอบล้อม ชวนให้นึกไปถึงยุคอัศวิน
เทมปลาร์ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก
และได้รบั การอนุรกั ษ์เป็ นอย่างดี เดินชมเมืองเริมจาก
เขตเมืองเก่าทูมเปี ย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์
The Palace of Toompea ในปั จจุบนั คือรัฐสภา ชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาทีมีสีสนั สดใสราวกับ
ภาพวาด โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ สถาปัตยกรรม
แบบรัสเซียนออร์โธดอกซ์ Tall Herman Tower ป้อม
ปราการเมืองเก่าในยุคกลาง จัตรุ สั ทาวน์ฮอลล์ในเขต
โลเวอร์ทาวน์ งดงามด้วยบ้านเรือนทังแบบอาร์ตนูโว
และโกธิค The Great Guild Hall อาคารทีถูกจัด
อันดับให้ใหญ่เป็ นอันดับสองโดยสมาคมพ่อค้า อิสระ
ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองย่านถนนคนเดินทีเริมจาก
Viru Gate มีสินค้าพืนเมือง อาทิ อําพัน, ผ้าลินิน ได้
เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30 น. นําท่านล่องเรือ High Speed Cruise เดินทางกลับสู่
กรุงเฮลซิงกิ
18.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ จากนันนําคณะ
เดินทางสู่ภตั ตาคาร
19.00 น.รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทพัี ก SCANDIC GRAND MARINA
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที เฮลซิงกิ - ปอร์โว - เทียวกรุ งเฮลซิงกิ –
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
07. น.รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
08. น. เดินทางไปเทียวชมหมู่บา้ นปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กที
เต็มไปด้วยความสุข ความงามลําค่าของบรรยากาศเมือง
เก่า ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี ทัศนียภาพของป่ าไม้
เขียวขจีทีชาวฟิ นน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง ในการรักษา
พืนทีป่ าและอนุรกั ษ์พืนทีสีเขียวเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก
ย่านเมืองเก่ายังมีกลินอายของชุมชนแบบพืนบ้าน บ้าน
ไม้หลากสีสวยงามที ปลูกเรียงรายริมแม่นาเป็
ํ นเสน่หอ์ ีก
อย่างหนึงทีน่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้าย
บ้านตุ๊กตา แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon
tuomiokirkko) เป็ นลูเทอรันทีเก่าแก่ทีสุด ชาวเมืองเชือกัน
ว่าแม่พระทีนีศักดิสิทธินัก
ขออะไรก็จะได้อย่างนัน
โดยเฉพาะเรืองความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็ น
ย่านช้อปปิ ง ทีมีทงร้
ั านขายของทีระลึก, ร้าน อาหาร, ร้าน
กาแฟเก๋ ๆ, ร้านขนม Runeberg พืนบ้านต้นตํารับของ
เมืองนี อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิมของชาวเมืองทีต้อนรับ
นักท่องเทียว
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เทียวกรุงเฮลซิงกิ เริมจากตลาดนัดริมทะเล (Market
Square) ทีมีชอเสี
ื ยงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลาง
เมือง ทีนีเป็ นทังแหล่งขายปลานานาชนิด ,อาหาร ,ผลไม้
และดอกไม้ รวมถึงขายของทีระลึกแก่นกั ท่องเทียว นํา
เทียวชมสถานทีสําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี
ศาลากลางและโบสถ์ Rock Church โบสถ์ซงออกแบบ
ึ
โดยสองพีน้อง ตัวโมและติ ทีสร้างอยู่ภายในหินขนาด
ใหญ่
มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงทีดี
จัตรุ สั รัฐสภา (Senate Square) อนุสาวรียพ์ ระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน อิสระให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ งก่อนเดินทางกลับ
15.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพือเตรียมเดินทาง
กลับสู่กรุงเทพ ฯ
. น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
โดยสายการบินฟิ นแอร์
เทียวบินที AY141
2204-0402-EUR45B

วันที เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
07.15 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************************
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ข้อมูลน่ารู้เกียวกับแสงเหนือ "Aurora Borealis"
ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) แสงเหนือเกิดเป็ นวงรอบ ๆ ขัว แม่เหล็กโลกพาดผ่านประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์
แคนาดา อลาสก้ารวมไปถึงตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์ รัสเซีย เมืองเหล่านีอยู่ใต้วงแหวนออโรร่า (Aurora Ring)
จึงทําให้มีโอกาสทีจะเห็นแสงเหนือได้มากทีสุด การชมแสงเหนือจะเริมกันในช่วงฤดูหนาว (ปลายเดือนสิงหาคม) ไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิ
(เดือนเมษายน) การทีจะได้เห็นแสงเหนือนัน ขึนอยู่กบั ปัจจัยหลายอย่าง สําคัญทีสุดก็คือ ปริมาณและความเข้มข้นของ Solar Storm ซึง
สามารถดูได้จาก KP Index ของแสงเหนือทีพยากรณ์ในแต่ละวันซึงมีทงหมด
ั
7 ระดับ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียว ซึงอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ทา่ น วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
หมายเหตุ ทางบริษัท ฯ ได้จดั เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซือตัวเครืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที
พัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานทีเข้าชมต่าง ๆ เพือเป็ นการเตรียมพร้อมให้กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การยกเลิก
เทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเทียวบิน (ขึนเครืองไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการ
ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็ นผลทาํ ให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มี
สิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีท่านได้ชาํ ระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงชาํ ระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ลว่ งหน้าแล้วและหากมีค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทีเกิดขึนนอกเหนือ จากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็ นสิงทีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SUPP
ADL / CHD
ธ.ค. – ม.ค.
173,000.156,000.139,000.39,000.-34,000 / 29,000 (ทังรูท)
ม.ค. ก.พ.
173,000.156,000.139,000.39,000.-34,000 / 29,000 (ทังรูท)
- กุมภาพันธุ ์
173,000.156,000.139,000.39,000.-34,000 / 29,000 (ทังรูท)
- มีนาคม
173,000.156,000.139,000.39,000.-34,000 / 29,000 (ทังรูท)
- เมษายน
173,000.156,000.139,000.39,000.-34,000 / 29,000 (ทังรูท)
ค่าทัวร์รวม :
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามันเชือเพลิง ณ วันที ตุลาคม
(กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-อิวาโล / โรวาเนียมิ หรือ เคมิ-เฮลซิงกิ/ เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ)
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆตามทีระบุในรายการ Sampo Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Reindeer Sleigh /
Ice Fishing
 ค่าโรงแรมทีพักระดับ ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่านจอง
ห้องพักแบบ เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะใน
เขตแลปป์ แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลียนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน - เท่าตัว
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ชในสแกนดิเนเวีย กําหนดมาตรฐานไว้ที ยูโร / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฟิ นแลนด์ (เชงเก้น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษทั MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี นอ้ ยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท ต่อเนืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทังนีครอบคลุมถึง
ประกันสุขภาพทีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว (หากมีความประสงค์จะเพิมความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทาง
สูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเทียวบิน กรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม (สายการบินฟิ นแอร์ เข้ มงวดเรืองนําหนักกระเป๋า ซึงอาจทําให้ ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม)
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% ของค่าบริการทัวร์
 ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิน
2204-0402-EUR45B

www.smileytour.com

7|9

 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้องพัก ค่าอาหารและ
เครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม

เงือนไขการจองทัวร์
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
เพือเป็ นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึงท่าน ภายใน 3
วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือล่วงหน้า 21 วัน
ก่อนการเดินทาง และ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือน
เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มเี งือนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รบั จองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รบั จองทัวร์สาํ หรับลูกค้าดังต่อไปนี
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุทีมีความจําเป็ นต้องใช้วลี แชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางทีบ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
● ในกรณีทีวันเดินทางดังกล่าวเป็ นตัวเงือนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ทา่ นสามารถหาผูเ้ ดินทาง
มาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่าย
เพิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตัวเท่านัน และต้องไม่อยูใ่ นเงือนไขของตัวที NONCHANGE NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทังหมด ให้ถือเป็ นการ
ยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ จากทาง
สถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซึงจะรูผ้ ลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผเู้ ดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทังไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจาํ เป็ น
สุดวิสยั ดังนี การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระมาแล้ว
การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 60
วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.
/ เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)
ตัวเครืองบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพือ
ยืนยันในกรณีทตัี วเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
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ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที 1 เมษายน 2564 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ น
ค่าทัวร์ส่วนเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
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