*พิเศษเริมต้ นเพียง , .- บาท(ไม่ รวมตัวเครื องบิน)
*ออกเดินทางได้ ทุกวัน
*นังสเล็จด์ ล่าแสงเหนื อ รอบ

Finland Easy on Ice Daily Departure

ออกเดินทาง ระหว่าง ธันวาคม

– เมษายน

*ออกเดินทางได้ทุกวันตังแต่สองท่ านขึนไป
*รวมทีพัก คืนระดับ ดาวและ คืนใน Glass Igloo รวม คืน
*รวมค่าล่องเรือตัดนําแข็ง Polar Explorer
*รวมค่าสโนว์ โมบิล, สุ นัขฮัสกี สเล็จด์, กวางลากเลือน, หมู่บ้านซานตา คลอส
*รวมอาหาร มือ

วันแรกของการเดินทาง( ) สนามบินสุ วรรณภูมิ – เฮลซิงกิ(ฟิ นแลนด์) – อิวาโล
ทะเลสาบอินารี – Wilderness Resort(1)
. น.
. น.
: น.
16:40 น.
: น.

คํา

พบเจ้าหน้าทีของบริ ษทั คอยอํานวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินฟิ นน์แอร์
ออกเดินทางสู่กรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นน์ แอร์ เทียวบินที AY142
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์(Vantaa Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ต่อเครื องสู่เมืองอิวาโร่
ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโร่ (Ivalo) โดยเทียวบินที AY605
เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากนันเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพักโดยรถมินิแวน
อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางไกล ทานสามารถใช้บริ การต่างๆของทางโรงแรมได้ตาม
อัธยาศัย อาทิ เซาวน์น่า, จุดถ่ายรู ปท่ามกลางหิมะ ตัวรี สอร์ท Wilderness Resort Inari ตังอยูร่ ิ มทะเลสาบอินารี
(ทะเลสาบใหญ่ทีสุกของแลปแลนด์) ในช่วงฤดูหนาวจะกลายเป็ นนําแข็งทังหมดสุดแสนอัศจรรย์ บ่อยครังทีท่าน
จะเห็นกวางเรนเดียร์ออกมาเดินเล่นในบริ เวณนี
รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทีพัก( )

ทีพัก: Wilderness Resort Inari / หรือเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง( )
Website: https://nellim.fi/inari/
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วันทีสองของการเดินทาง( )
เช้า

เทียง

คํา

ขับสโนโมบิลตะลุยทุ่งหิมะ – นังเลือนสุ นขั ฮัสกี(Husky Sled)
นังสเล็ดจ์ ล่าแสงเหนือ(Aurora Camp) – Wilderness Resort(2)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก( )
นําท่ านสนุกเพลินเพลิน กับดิน แดนแห่ ง ความสุ ขกลางหิมะ ให้ คณะเปลียนชุ ดกัน
หนาวแบบพิเศษ ซึงประกอบด้ วย ชุ ดเทอร์ มอล รองเท้ าบู๊ต ผ้ าพันคอ ถุงมือ และ
หมวกกันน็อก จากนันฟังคําแนะนําการขับขีด้ วยโปรแกรมทีพิเศษสุ ดอาร์ กติกสโนว์
ซาฟารี Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์ โมบิล”
Snow Mobile หรื อเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไป
ตามทุ่งหิ มะ ลัดเลาะป่ านําแข็ง ผ่านชมทัศนี ยภาพของหิ มะกว้างไกลสุ ดสายตา *** ขับสโนโมบิล คันละสองท่าน
หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิมท่านล่ะ , บาท *** มีชุดกันหนาว ถุงมื อ หมวกนิรภัย และรองเท้ าลุยหิ มะ
เตรียมไว้ บริการทุกท่ าน ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร( )
นําท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี” ชมความน่ ารั กของสุ นัขพันธุ์ไซบี
เรี ยน ฮัสกี ที แสนเชื อง และเป็ นกัน เองของชาวแลปป์ ฮัสกี เป็ นสุ นัข พัน ธุ์
พืนเมืองทีมักเลียงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนันให้ ท่านได้ สัมผัสประสบการณ์
อันแปลกใหม่กับการทดลองซิงรถเลือนเทียมสุ นัขฮัสกี ทีมีไว้ บริการภายใน
ฟาร์ ม เจ้าหน้าทีประจําฟาร์มจะแนะนําทุกท่านถงขันตอนความปรอดภัย
รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทีพัก(4)

20.00 นําท่านโดยสารสเล็ดลากด้วยสโนโมบิลตามล่าหาแสงเหนื อ สู่ออโรร่ า แคมป์ ทีจัดเตรี ยมเครื องดืมอุ่นๆพร้อมผ้า
ห่มให้ความอบอุ่น ให้ได้สนุกสนานกับแคมป์ ไฟท่ามกลางทุ่งหิ มะขาวโพลน บรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติกและประทับใจ
เกินคําบรรยาย คอยรอเวลาทีแสงเหนือจะปรากฎร่ างออกร่ ายรําให้ทุกท่านได้ชมดุจดังระบําธรรมชาติทีมีเวทีเป็ นท้องฟ้า
***แสงเหนื อ(Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีจะปรากฏในตอน
กลางคืนยามทีท้องฟ้าโปร่ งในช่วงหน้าหนาวเท่านัน ซึงแสงออโรร่ า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสี เขียวทีพาดผาน
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ท้องฟ้ายามค่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกําหนดหรื อทราบ
ล่วงหน้าได้โอกาสทีจะได้เห็นขึนอยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม

ทีพัก: Wilderness Resort Inari / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง( )
Website: https://nellim.fi/inari/

วันทีสามของการเดินทาง( )
ฟาร์ มกวางเรนเดียร์ – นังกวางลากเลือน – พักห้อง Glass Igoo
นังสเล็ดจ์ ชมแสงเหนื อ (Aurora Sled Hunting) กลางทะเลสาบนําแข็ง(Unseen)
เช้า

เทียง

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก(5)
นําท่ านแวะเยียมชม “ฟาร์ มกลางเรนเดียร์ ” Reindeer Farm จิบชาเบอร์ รี
อุ่น ๆ ชาขึนชื อของดิน แดนแถบนี ก่ อ นนํา ท่านชมฟาร์ ม กวางเรนเดียร์
สัตว์ขึนชือของฟิ นแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพืนเมืองทีมักเลียงไว้
ใช้งานในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู ้และ นําท่านเล่ นรถ
เลือนทีลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน จากนันนําท่านกลับเข้า
ตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ทา่ นเลือกซื อของทีระลึก ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
จากนั นนํา ท่ านเข้ า พัก โรงแรม GLASS IGLOO ซึ งทุ กห้ อ งที พัก เป็ นกระจก ทําให้ท่า นรู ้ สึ ก เสมื อนนอนอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติจริ งๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลําแสง ออโรร่ า Aurora ซึงเป็ นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ทีเกิดขึนเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริ เวณขัวโลกเท่านัน มีเวลาให้ ท่านเดินเล่ น และทํากิจกรรมภายใน
โรงแรม อาทิเช่ น เซาว์ น่าหรื อเล่ นกระดานลืน Snow Sledge (อาจมีค่าใช้ จ่ายในบางกิจกรรม สามารถสอบถาม
ข้ อมูลเพิมเติมทีหัวหน้ าทัวร์ )
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร( )

ทีพัก: WILDERNESS RESORT GLASS IGLOO CABIN(3)
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*** ห้ องพักแบบกระจกทังหลัง Glass Igloo มีจํานวนจํากัด และต้ องจองพร้ อมชําระเงินล่ วงหน้ ากว่า หกเดือนซึงทางบริษัท
ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่ นอน % ทางบริษัทฯ ได้จัดและสํารองห้ องพัก Glass Igloo ให้ ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่ าน
ประทับใจกับการเข้ าพักทีโรงแรมนีทีสุ ด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ ความอบอุ่นอย่ างเพียงพอ โดยเฉลีย อยู่
ประมาณ – องศา ท่ านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง

20.00 นําท่านโดยสารสเล็ดลากด้วยสโนโมบิลตามล่าหาแสงเหนื อ บริ เวณทะเลสาบอินารี ชมแสงเหนือปรากฎการณ์
ธรรมชาติสุดแสนอัศจรรย์ ท่ามกลางทุ่งหิมะขาวโพลนและดวงดาวบนฟากฟ้า ***รอเวลาทีแสงเหนือจะปรากฎร่ างออกร่ าย
รําให้ทุกท่านได้ชมดุจดังการเต้นระบําจากธรรมชาติ***
***แสงเหนือ(Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีจะปรากฏในตอน
กลางคืนยามทีท้องฟ้าโปร่ งในช่วงหน้าหนาวเท่านัน ซึงแสงออโรร่ า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสี เขียวทีพาดผาน
ท้องฟ้ายามค่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกําหนดหรื อทราบ
ล่วงหน้าได้โอกาสทีจะได้เห็นขึนอยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม
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วันทีสีของการเดินทาง( ) อิวาโล่ – เมืองโรวาเนียมิ – เดินชมเมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก(8)
จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถทัวร์ประจําเส้นทาง
(Public Bus) (มีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกส่ง
ท่านขึนรถ) ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิให้ท่านได้มี
โอกาสได้ประสบการณ์แบบชาวฟิ นน์อย่างแท้จริ ง ชมวิว
ธรรมชาติทีสวยงามระหว่างเส้นทาง เต็มไปด้วยต้นสน
และฟาร์มปศุสัตว์ของชาวแลปป์ ใช้เวลาเดินทาง .
ชัวโมง / เดินทางถึงเมืองโรวาเนียมิ นําท่านเดินทางเข้าสู่
โรงแรมทีพัก(รวมค่ารถ Transfer)
*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น ***

ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆบริ เวณโรงแรมทีเต็มไปด้วยร้านค้าของท้องถิน, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารมากมาย รวมถึง
ลานสเก็ตนําแข็งสาธารณะให้ทา่ นลองเล่นอย่างสนุกสนาน
ท่านสามารถซือตัวเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์อาร์ ติคุม (Arktikum Science Museum) สถานทีรวบรวมเรื องราวต่างๆของ
ชาวเหนือไว้อย่างดีทีสุด(ไม่รวมในค่าแพ็กเก็จ)

พักที: Scandic City Rovaniemi Hotel / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง( )
วันทีห้ าของการเดินทาง( ) โรวาเนียมิ – บัทสคาร์ นัส(สวีเดน) – นังเรือตัดนําแข็ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก(9)
นําท่ านเดิน ทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบัทสคาร์ นัส ประเทศสวีเดน เมือง
แห่ งท่ าเรื อในฤดู หนาวเดิ นทางสู่ ท่า เรื อนํา ท่ านสัม ผัส ประสบการณ์ อัน
แปลกใหม่ก ับการโดยสารไปบน “เรื อตัดนําแข็ง” The Polar Explorer
breaker เรื อตัดนําแข็งทีเปิ ดโอกาส ให้นกั ท่องเทียวเข้าชมเรื อจะวิงไปบน
นําแข็ง ที ปกปิ ดผิ วทะเลหนานับ เมตรด้ว ยนําหนัก กว่า 3,500 ตัน ด้วย
โปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึงเป็ นเรื อตัดนําแข็งทีใช้ในฤดู
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หนาวของประเทศสวีเดน เรื อลํานี จะทําให้นาแข็
ํ งแตกเป็ นช่องทางเพือการเดินเรื อสิ นค้าในช่วงฤดูหนาว เรื อจอด
ค้างบนนําแข็งกลางทะเล
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(10)
จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโรวาเนียมิ / อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยในเมืองโรวาเนี ยมิสุดแสนน่ารัก

พักที: Scandic City Rovaniemi Hotel / หรือเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง( )

วันทีหกของการเดินทาง( ) โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส(อิสระตามอัธยาศัย)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก(11)
***อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย***
สถานทีแนะนําในการท่องเทียว
“หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึง
ชาวฟิ นแลนด์ได้สร้างขึนเพือระลึก ถึงลุง
ซานตาคลอสผูใ้ จดี ให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่กบั ลุงซานต้า
และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพือนๆ ของ
ท่านจากตูไ้ ปรษณี ยข์ องซานต้า พร้อมถ่ายรู ปกับ
พาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรม
มากมายในหมู่บา้ นทีเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพทีน่ารัก
อิ สระให้ท่านเดินเล่น ย่านถนนช้อปปิ งของโรวาเนียมิ ซึ งเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ และห้างสรรพสิ นค้า รวมถึ ง
ร้านอาหาร และร้านขายของทีระลึกมากมาย

พักที: Scandic City Rovaniemi Hotel / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง( )

2204-2301-ESWAY0608I

www.smileytour.com

7|P a g e

วันทีเจ็ดของการเดินทาง( ) โรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ(สุ วรรณภูมิ)
เช้า
11.00 น.
. น.
. น.
. น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก(12)
อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเดินเล่นชมเมืองเลือกซื อสิ นค้าทีระลึก
บริ การรถ Transfer จากโรงแรมทีพักสู่สนามบินโรวาเนียมิ
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยเทียวบินที AY534(แวะต่อเครื องทีเฮลซิงกิ)
เดินทางถึงเฮลซิงกิ ผ่านพิธีตรวจพาสปอร์ต / ต่อเครื องสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินฟิ นน์ แอร์ เทียวบินที AY141

วันทีแปดของการเดินทาง( ) กรุงเทพฯ(สุ วรรณภูมิ)
. น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ต ามความเหมะสม เนื องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางท่านเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภัยและสะดวกในการ
เดินทางหากท่านมีปัญหารระหว่างทางกรุ ณาติดต่อ เจ้าหน้าที
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อัตราค่าบริการ เดินทาง ธันวาคม

– เมษายน

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า ปี
พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ ท่าน (เสริ มเตียง)

พักเดียว
เพิมท่านละ

ออกเดินทางได้ ทุกวัน

105,900

105,900

105,900

25,900

***ราคาทัวร์ยงั ไม่ได้รวมค่าตัวเครื องบินท่านสามารถสอบถามราคาตัวล่าสุดกับแผนกขายได้ทุกวันและราคาตัวอาจมี
การเปลียนแปลงราคาทุกวันขึนอยูจ่ าํ นวนทีนังทีเหลืออยูใ่ นวันนันๆ
ค่ าใช้ จ่ายเพิมเติมช่ วงเทศกาล
***หากท่านเดินทางช่วง ธันวาคม
– มกราคม เพิมท่านล่ะ , บาท จากราคาทัวร์
***หากท่านเดินทางช่วง มกราคม – กุมภาพันธ์
เพิมท่านล่ะ , บาท จากราคาทัวร์
ราคาเพิมเติม...ค่าอาหารคําช่วงเทศกาลคริ สต์มาสและปี ใหม่(กาลาดินเนอร์)
*** ธ.ค. เพิม 2,500 บาท จากราคาทัวร์
*** ธ.ค. เพิม , บาท จากราคาทัวร์
*** ธ.ค. เพิม 4,000 บาท จากราคาทัวร์
*** ธ.ค. เพิม , บาท จากราคาทัวร์
*** 31 ธ.ค. เพิม , บาท จากราคาทัวร์

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่ายานพาหนะนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมทีพักตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรั บขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงาน
เทศกาลหรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ ,000,000 บาท (ขึนอยูก่ บั เงือนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน
ปี ท่านต้องซือประกันเพิม

อัตราค่าบริการนีไม่ รวม







ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เฮลซิ งกิ-กรุ งเทพฯ (และไฟล์ภายในประเทศ)
ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
จะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม (ค่าบริ การและค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า , .-บาท)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื องดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีนามั
ํ นทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงกะทันหัน

2204-2301-ESWAY0608I

www.smileytour.com

9|P a g e

*** สายการบินฟิ นน์ แอร์ จํากัดกระเป๋าทีใช้ โหลดใต้ ท้องเครื องได้เพียง ชินเท่านัน นําหนักไม่ เกิน กิโลกรัม (สู งไม่ เกิน
158 เซนติเมตร) และกระเป๋าถือขึนเครื อง ชิน นําหนักไม่ เกิน กิโลกรัม (ขนาดไม่ เกิน x 25 เซนติเมตร) ***
https://www.finnair.com/int/gb/information-services/baggage/checked-baggage

เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชําระเงิน
 กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชํ าระงวดแรก 0,000 บาท ก่ อนการเดิ นทาง พร้ อมแฟกซ์สําเนาหน้า หนัง สื อเดิ น ทาง
Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของบริ ษทั
ประกันภัยและเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื องจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื อท่านได้ชาํ ระเงินมัด จําหรื อทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชํา ระโดยตรงกับ ทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด

หมายเหตุ
 บริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่ า นก็ต่อเมื อได้ รับคิ วการตอบรั บจากทางสถานทูต เนืองจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสาร
ต่างๆ ในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวเครื องบิน, ห้องพักทีได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ จึงจะ
สามารถยืนวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ ในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะต้องเดิ นทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง(สแกนลายนิ วมือ)
ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใช้ ในการยืนวีซ่าท่ องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด
ท่านทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีสถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการ
ยืนวีซ่าเท่านัน มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน

กรณีวีซ่าทีท่ านยืนไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่าย
จริงทีเกิดขึนดังต่ อไปนี
-

ค่ าธรรมเนียมการยื นวีซ่าและค่ าดําเนินการ ตามจริ ง ทางสถานทูตจะไม่คื นค่าธรรมเนี ยมใดๆทังสิ นแม้ว่าจะผ่าน
หรื อไม่ผ่านการพิจารณา
ค่ ามัดจําตัวเครื องบิน หรื อตัวเครื องบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตัวเครื องบินถ้าออกตัวมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที ท่านต้องถูกหัก
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บางส่ วน และส่ วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน - วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสี ย
แต่ค่ามัดจําตัวตามจริ งเท่านัน
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจํา
ห้องใน คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง % ในทันที
ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิในการยึดค่าใช้ จ่ายทังหมด %
 ทางบริษัทเริ มต้ น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ
และจะสํารองตัวเครื องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนันท่านควรจะให้ก รุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

เงือนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน – คืนค่าใช้จ่ายทังหมด ยกเว้นกรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําทีต้อง
การันตีทีนังกับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง) (ค่าห้อง Glass Igloo และค่าเรื อตัดนําแข็งไม่
สามารถรี ฟันได้ ค่าใช่จ่ายประมาณ , )
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง – วันขึนไป – เก็บค่าใช้จ่าย % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง – วัน – เก็บค่าบริ การทังหมด %
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เอกสารทีใช้ ประกอบในการยืนวีซ่า VISA ทุกท่านต้ องมาโชว์ตัวพร้ อมสแกนนิวมือ
 หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ทีเหลืออายุใช้ งานไม่ ตํากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านัน ขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่ เกิ น 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวม
แว่นตา ไม่ยมเห็
ิ นฟัน ขึนอยูก่ บั ประเทศทีจะเดินทาง (สถานทูตไม่รับรู ปทีปริ นจากคอมพิวเตอร์ )
 สําเนาบัตรประชาชน ชุด
 สําเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
 สํ าเนาทะเบียนสมรสหรื อทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / สํ าเนาใบเปลียนชื อ-สกุล / เอกสารเพิมเติมอืนๆ (ถ้ ามี)
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
o กรณีเจ้ าของกิจการ/ค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่ น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้าที
มีชือผูเ้ ดินทาง หรื อ สําเนาใบเสียภาษี (ภพ. ) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนทีจะเดินทาง)
o กรณีข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานเป็ นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุตาํ แหน่ ง
เงินเดือน และวันเริ มงาน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนทีจะเดินทาง) พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง
เดือน
o กรณีนักเรี ยนและนักศึกษา : หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรียนหรื อนักศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) จากสถาบันที
ศึกษาอยู่ อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนทีจะเดินทาง)
o กรณีอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่ วนตัว : หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดยระบุประเภทกิจการ สถานทีตัง
กิจการ และรายได้
*** จดหมายรับรองการทํางาน/นักเรี ยนให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูต) ***
 เอกสารทางการเงิน (สถานทูตจะรั บพิจารณาบัญชีออมทรั พย์ เป็ นอันดับแรกและไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน)
. หนังสื อแสดงการเคลือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง เดือน โดยต้ องมี
เลขทีบัญชีระบุอยู่ทุกหน้ า แต่ในกรณีทียอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ไม่ถึง หลัก สามารถแนบ Statements หรื อสําเนา
สมุดบัญชีฝากประจําเพิมเติมในการยืนได้)
. หนังสื อรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริง) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต (เนื องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) และกรุ ณาสะกด
ชื อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดี ยวกับ Statement ทีท่านจะใช้ยืนวีซ่า (ใช้เวลาดําเนิ นการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ) โดยต้องทําแยกกัน ระบุตามชือผูเ้ ดินทาง ท่าน / ฉบับ
*** ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้ จ่ายให้ กันได้ โดยการใช้ หนังสื อรับรองจาก
ธนาคาร) ***
กรณีอายุตํากว่ า ปี ใช้ เอกสารเพิมเติมดังนี
 สํ าเนาสู ติบัตร
 กรณีเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาหรื อมารดาใช้ เอกสารเพิมเติมดังนี
o เด็ก เดินทางกับบุคคลอืน บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ งออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านัน และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
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o เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ งออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน และให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชือบิดา)
o เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ งออกให้โดยทีว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน และให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชือมารดา)
*** กรุณาเตรี ยมเอกสารตัวจริงทังหมดไป ในวันทีสแกนลายนิวมือด้วย ***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอืนเพิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุ ณาเตรี ย ม
เอกสารเพิมเติมให้ ครบถ้วน ตามทีสถานทูตขอ เพือความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสําหรั บสถานทูต ***
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนี ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีทีท่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านทีมีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ทีจะเดินทางไปท่ องเทียวยังประเทศ
ตามทีระบุเท่ านัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวี
ซ่าท่องเทียว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี จะคํานึ งถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
****************************************************

2204-2301-ESWAY0608I

www.smileytour.com

13 | P a g e

