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Baltic Beautiful 4 Caps  

ลทิวัเนยี-ลตัเวยี-เอสโทเนยี-ฟินแลนด ์7 วนั 

ชม 4 เมอืงหลวงดงั แหง่ยโุรปเหนอื  

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 

 

 บรษัิทฯ ขอน ำทำ่นเดนิทำงสูด่นิแดนยโุรปเหนอื กบั 4 ประเทศดัง ลทิวัเนยี  ลตัเวยี  เอสโทเนยี และประเทศ

แถบสแกนดเินเวยีอยำ่งฟินแลนด ์พบกบัควำมสวยงำมของเมอืงตำ่งๆ ทีเ่คยเป็นสว่นหนึง่ของอำณำจักรรัสเซยีมำกอ่น ชม

ควำมสวยงำมของเหลำ่ปรำสำมและธรรมชำตทิีง่ดงำม ดังนี้.. 
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วลินอีสุ เมอืงหลวงของประเทศลทิัวเนยี และเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ ตัง้อยูท่ำงดำ้นตะวันออกเฉียงใต ้

ตัง้อยู ่ระหวำ่งแมน่ ้ำสองสำย  

ทราไก  เมอืงหลวงเกำ่ของประเทศลทิัวเนยี  

คานสั   เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของลทิัวเนยี เคำนัสเคยเป็นเมอืงหลวงชัว่ครำวของประเทศลทิัวเนยี  

ซวัเลย ์ เมอืงทีม่ขีนำดใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของลทิัวเนยีและเป็นเมอืงหลวงแหง่แควน้เซำเลเคำตี ้ 

รนัดาเล หรอืฟิวลรั์นดำเล ทีต่ัง้ของ พระราชวงัรนัดาเล หนึง่ในงำนสถำปัตยกรรมสไตลบ์ำร็อคในประเทศ

ลัตเวยี  เป็นพระรำชวังทีใ่หญท่ีส่ดุของลัตเวยี  

รกิา้  เมอืงหลวงของประเทศลตัเวยีซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงทำ่และเป็นศนูยก์ลำงกำรขนสง่ทำงรถไฟทีส่ ำคัญ

  ของรัสเซยี ปัจจบุนัไดบ้รูณะและฟ้ืนฟใูหม้คีวำมทันสมยั จนกลำยมำเป็นศนูยก์ลำงกำรศกึษำ วฒันธรรม

  และอตุสำหกรรม 

ทาลลนิน ์  เมอืงหลวงของประเทศเอสโทเนยี  ซึง่ตัง้อยูท่ำงชำยฝ่ังตอนใตข้องอำ่วฟินแลนด ์มชีือ่เสยีงในเรือ่งของ

สถำปัตยกรรมอนัวจิติรงดงำมในชว่งยคุกลำง 

เฮลซงิก ิ เมอืงหลวงใหญข่องประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยูท่ำงใตข้องประเทศ รมิชำยฝ่ังอำ่วฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดรั้บ

ฉำยำวำ่เป็น “ธดิำแหง่ทะเลบอลตกิ” เนือ่งจำกควำมงดงำมและโดดเดน่ของวัฒนธรรมแลสถำปัตยกรรม

อนัไดรั้บอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝ่ังยโุรปและรัสเซยี  

ก าหนดการเดนิทาง    12-18 ก.พ. / 22-28 ม.ีค.2563 

วนัแรก  สวุรรณภมู ิ

20.00 น.  นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์G สายการ

บนิฟินนแ์อร ์เจา้หนา้ทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 

23.05 น. น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุวลินอีสุ ประเทศลทิวัเนยี โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์ เทีย่วบนิที ่ 

AY-144 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 
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วนัทีส่อง เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์-วลินอีสุ (ลทิวัเนยี) 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

07.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY-1101 

09.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุวลินอีสุ (Vilnius) ประเทศลทิวัเนยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่ัวเมอืง ชม เมอืงวลินอีสุ เมอืงหลวงของ

ประเทศลทิวัเนยีและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ ต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัออกเฉยีงใต ้ชมเมอืง

เกำ่กรงุวลินอีสุ (Vilnius) ตัง้อยูร่ะหวำ่งแมน่ ้ำสองสำย เนรสิ (Neris) และ วลิเนเลเล (Vilnele) และ

ลอ้มรอบไปดว้ยเนนิเขำทีม่ตีน้ไมเ้ขยีวขจ ีเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในลทิวัเนยี สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1323 โดย

เมอืงวลินอีสุมชีือ่เสยีงทำงดำ้นงำนสถำปัตยกรรมอนัเกำ่แก ่จงึไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็นเมอืงหลวงแหง่

วัฒนธรรมของยโุรปตัง้แตย่คุโกธคิ เรอแนสซองค ์บำร็อค และ คลำสสคิ ตัง้อยูใ่นผังเมอืงแบบยคุกลำง 

ท ำใหย้เูนสโกป้ระกำศใหเ้มอืงเกำ่วลิเนยีสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ชมควำมสวยงำมของโบสถ์

สวยๆ และวหิำรตำ่งๆ ทีต่กแตง่ ในแบบบบำร็อคและโกธคิ ภำยในเมอืงมสีถำนทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นผลงำน

สถำปัตยกรรมอนัทรงคณุคำ่มำกมำย ถำ่ยรปูกบัคำรตำ่งๆ อำทเิชน่ โบสถเ์ซนตแ์อน ซึง่ถอืวำ่เป็นหนึง่ใน

โบสถท์ีส่วยทีส่ดุในวลินอีสุ ใหท้ำ่นถำ่ยรปูกบัอนุเสำวรยีท์ีโ่ดดเดน่อกีแหง่หนึง่ของเมอืงวลินอีสุ ซึง่เป็น

อนุเสำวรยี ์3 crosses หรอือนุเสำวรยีไ์มก้ำงเขน ถกูสรำ้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17 และเป็นสญัลักษณ์

ของเมอืงในเวลำตอ่มำ เดมิทที ำขึน้จำกไม ้ปัจจบุนัมกีำรปรับปรงุบ ำรงุขึน้ใหม ่โดยกำรสรำ้งขึน้ดว้ย

คอนกรตีเพือ่ควำมแข็งแรง ซึง่ไดรั้บกำรออกแบบโดยสถำปนกิชำวโปแลนดแ์ละลทิวัเนยีรวมถงึประตมิำ

กรชำวลทิัวเนยี โดยสรำ้งขึน้บนเนนิเขำเบรค ใหท้ำ่นถำ่ยรปูรวมถงึชมทศันยีภำพงดงำมของเมอืงไดอ้กี

ดว้ย 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิชมอำคำรสวยงำมของมหำวทิยำลัยทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของแถบทะเลบอลตกิและเกำ่แกท่ีส่ดุใน

แถบยโุรปกลำงดว้ย และปัจจบุนัเป็นมหำวทิยำลัยทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุในลทิวัเนยี ซึง่มหำวทิยำลัยได ้

กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1579 โดยแกรนดด์ยคุแหง่ลทิวัเนยีและกษัตรยิแ์หง่โปแลนด ์ใหท้ำ่นถำ่ยรปูกบั Gate 

of Dawn หรอืก ำแพงเมอืงจำกศตวรรษที ่16 ชมยำ่นเมอืงเกำ่ทีถ่อืวำ่เป็นเขตเมอืงเกำ่ทีใ่หญท่ีส่ดุในเขต

ยโุรปกลำง และถำ่ยรปูกบัควำมงดงำมของอำคำรเกำ่แกเ่มือ่ครัง้สมยัศตวรรษที ่15-16 ถำ่ยรปูกบักลุม่

อำคำรเมอืงเกำ่และวหิำรตำ่ง ๆ Orthodox Church of the Holy Spirit, Church of St.Anne, Church 

of St.Francis and Bernardine, Vilnius University และ Gediminas Tower เป็นตน้ และน ำทำ่นเขำ้

ชมภำยในของโบสถ ์St.Peter and Paul Church มเีวลำใหท้ำ่นเดนิเลน่บนยำ่นถนนสำยหลักของเมอืง 

ไดแ้ก ่ถนนเกดมินัิสอเวนวิ นอกจำกเป็นถนนสำยหลักแลว้ยงัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงำนงำนรัฐบำลหลำย

แหง่ อำท ิรัฐสภำ ศำลรัฐธรรมนูญและกระทรวงตำ่งๆ แหง่รัฐ นอกจำกนี ้ยงัประกอบไปดว้ยสถำบนัทำง

วัฒนธรรม อำทเิชน่ โรงละครแหง่ชำต ิ ธนำคำรแหง่ลทิวัเนยี สถำบนัดนตร ีหอสมดุแหง่ชำต ิใหท้ำ่น
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ถำ่ยรปูกบัอำคำรงดงำมตำ่งๆ และใหท้ำ่นมเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้ทัง้ของทีร่ะลกึจำกยำ่นถนนคนเดนิ ทีช่ว่ง

เย็นจะมกีำรปิดกำรจรำจร เพือ่ใหผู้ค้นออกมำจับจำ่ยซือ้ของ และสำมำรถอสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ได ้ซึง่เป็น

ถนนทีเ่ชือ่มตอ่กบัพระรำชวงัและจัตรัุสโบสถแ์ละเมอืงเกำ่ของวลินอิสุ 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

 จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก Ibis Styles Vilnius หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่าม วลินอีสุ-ทราไก-เคานสั (ลทิวัเนยี) 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงทราไก Trakai (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี อดตีเมอืงหลวงเกา่ของ

ประเทศลทิวัเนยี ทีม่ปีระชำกรหลำยเชือ้ชำตอิำศัยอยูร่ว่มกนั โดยเมอืง ทรำไก เป็นเมอืงตำกอำกำศที่

ไดรั้บควำมนยิมจำกนักทอ่งเทีย่วจ ำนวนมำก เพรำะตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงวนีอีสุ เมอืงหลวงในปัจจบุนั อกีทัง้ 

ทรำไก ยงัเป็นเมอืงทีม่สีถำนทีท่อ่งเทีย่วทำงธรรมชำตอินังดงำมมำกมำย ตัวเมอืงรำยลอ้มดว้ยทะเลสำบ

หลำยแหง่ นอกจำกนี ้เมอืงทรำไก ยงัมสีถำนทีท่อ่งเทีย่วเชงิประวัตศิำสตรอ์นัทรงคณุคำ่ ทีท่ ำใหค้นรุน่

หลังไดเ้รยีนรูป้ระวัตศิำตร ์ควำมเป็นมำของชำตไิดเ้ป็นอยำ่งด ีน ำทำ่นเขำ้ชม ปราสาททราไก Trakai 

Castle หรอืปรำสำททีใ่ครหลำยๆคนเรยีกวำ่ Little Marienburg ตัง้อยูบ่นเกำะเล็กๆ ในทะเลสำบ

เกรฟ สรำ้งขึน้ในชว่งศตวรรษที1่4 เป็นปรำสำททีท่ำ่นแกรนดด์ุก๊ วเีทำทสั ทีป่ระสงคใ์ชช้วีติในชว่งบัน้

ปลำย กอ่นทีจ่ะกลำยเป็นคกุในชว่งศตวรรษที ่17 โดยอกีดำ้นหนึง่ของปรำสำท เป็นทีต่ัง้ของโบสถแ์ละ

ส ำนักสง์ใ์นนกิำยเบเนดกิทนี ชมควำมงดงำมทศันภีำพโดยรอบทะเลสำบกบัตัวปรำสำททีส่ำมำรถบอก

เลำ่เรือ่งรำวในประวัตศิำสตรไ์ดเ้ป็นอยำ่งด ี 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเคานสั Kaunas เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของลทิัวเนยี เคำนัสเคยเป็นเมอืงหลวง

ชัว่ครำวของประเทศลทิัวเนยี ในชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ตัง้อยูต่รงทีบ่รรจบกนัของแมน่ ้ำเนรสิ และ

แมน่ ้ำเนมำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) ใหท้ำ่นแวะถำ่ยรปูกบัภำยนอกของปรำสำเคำนัส เป็น

ปรำสำททีก่อ่สรำ้งขึน้ในชว่งยคุกลำงหรอืชว่งศตวรรษที ่14 ในแบบโกธคิ เป็น 1 ใน 3 ปรำสำททีย่งัอง

อยูใ่นปัจจบุนั ใหท้ำ่นเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกำ่ของเมอืงเคำนัสซึง่เป็นทีต่ัง้ของศำลำวำ่กำรเมอืงหรอื 

Town Hall ถอืเป็นใจกลำงเมอืงเกำ่ ซึง่สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1542 ลักษณะคลำ้ยหอคอยมคีวำมสงูกวำ่ 53 

เมตร ถอืเป็นอำคำรทีส่งูทีส่ดุในเขตเมอืงเกำ่เคำนัส ซึง่อำคำรหลังนีปั้จจบุนัไดม้กีำรสรำ้งขึน้ใหมเ่รือ่ยมำ

หลังจำกทีเ่คยถกูไฟไหมท้ ำลำย  

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

 จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก Ibis Kaunas Centre หรอืระดับเทยีบเทำ่   

https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval
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วนัทีส่ ี ่ เคานสั-ซวัเล (ลทิวัเนยี)-รนัดาเล-รกิา้ (ลตัเวยี)  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงซวัเลยห์รอืเซาเล Siauliai เมอืงทีม่ขีนำดใหญเ่ป็นอนัดับ 4 ของประเทศ

ลทิัวเนยีเมอืงหลวงแหง่แควน้เซำเลเคำตี ้และเมอืงทีม่คีวำมเกำ่แกอ่กีเมอืงหนึง่ ในอดตีเคยถกูเผำในยคุ

สงครำมถงึ 7 ครัง้ดว้ยกนัปัจจบุนัทำงกำรไดฟ้ื้นฟจูนกลำยมำเป็นศนูยก์ลำงทำงวัฒนธรรม และ

อตุสำหกรรมทีส่ ำคญัเมอืงหนึง่ของลทิัวเนยี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำทำ่นชม สสุำน

ไมก้ำงเขน Hill of Crosses  

 สถำนทีอ่นัแสดงถงึควำมเชือ่ของผูค้นทีนั่บถอืศำสนำครสิตน์กิำยโรมนัคำทอลกิ ซึง่มมีำยำวนำน

นับตัง้แตช่ว่งยคุสงครำม สถำนทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืนสสุำนไมก้ำงเขนนับแสนชิน้ แมก้ระทั่งปัจจบุนันีก้็ยงั

มคีนน ำมำทิง้อยำ่งตอ่เนือ่ง ใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่ถำ่ยรปูและชมววิแบบพำโนรำมำ  

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมอืงรนัดาเล Rundale ประเทศลตัเวยี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) น ำทำ่นเขำ้ชม พระราชวงัรนัดาเล Rundale Palace หนึง่ในงำนสถำปัตยกรรมสไตลบ์ำร็อค

ในประเทศลตัเวยี ซึง่เคยเป็นสถำนทีป่ระทับในชว่งฤดรูอ้นของทำ่นดยคุ Ernst Johann Biron และ 

Russian Empress Anna Ioannovna ซึง่เป็นพระรำชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุของลตัเวยี สรำ้งในศตวรรษที ่18 

โดยสถำปนกิชำวอติำเลยีน ซึง่เป็นคนเดยีวกบัผูส้รำ้งพระรำชวังฤดหูนำวในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ใน

รัสเซยี พระรำชวังแหง่นีส้รำ้งในสไตลบ์ำร็อคและร็อคโคโค โดยใหเ้ป็นพระรำชวังฤดรูอ้น แวดลอ้มไป

ดว้ยสวนสวยในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ไดรั้บกำรตกแตง่อยำ่งหรหูรำ มคีวำมงดงำมตระกำรตำ 

นอกจำกนีท้ำ่นจะยงัไดช้มสวนสไตลฝ์ร่ังเศส ทีไ่ดรั้บกำรตกแตง่อยำ่งงดงำมเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไม ้

นำนำพันธุ ์ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงรกิา้ Riga เมอืงหลวงของประเทศลตัเวยี (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำทำ่นชม ยา่นเมอืงเกา่กรงุรกิา้ ซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงทำ่และเป็น

ศนูยก์ลำงกำรขนสง่ทำงรถไฟทีส่ ำคญัของรัสเซยี ปัจจบุนัไดบ้รูณะและฟ้ืนฟใูหม้คีวำมทันสมยั จนกลำย

มำเป็นศนูยก์ลำงกำรศกึษำ วัฒนธรรม และอตุสำหกรรมทีย่งัคงพัฒนำอยำ่งไมห่ยดุยัง้ เป็นเมอืงทีม่ี

สว่นผสมของอทิธพิลแบบ ลัตเวยีน รัสเซยีน และเยอรมนัรวมกนั ชมควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมอนั

งดงำม ผำ่นชมรอ่งรอยก ำแพงเมอืงโบรำณ  อำคำรแบบอำรต์นูโว ทีส่รำ้งในยคุกลำง อำยเุกำ่แกก่วำ่ 

800 ปี ผำ่นชมปรำสำทรกิำ้ ซึง่ปัจจบุนัไดใ้ชเ้ป็นท ำเนยีบประธำนำธบิด ีน ำทำ่นชมภำยนอก โบสถเ์ซนต์

ปีเตอร ์St. Peter Cathedral ทีง่ดงำมเป็นโบสถก์อธคิทีส่ ำคญั และสวยงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงรกิำ้ 

ในอดตีโบสถแ์หง่นีม้ชี ือ่วำ่ “โบสถพ์อ่คำ้” Merchants Church เนือ่งจำกเคยใชเ้ป็นสถำนทีส่ ำหรับจัด

ประชมุของเหลำ่พอ่คำ้ในยคุนัน้ ๆ โบสถเ์ซนตปี์เตอรเ์ป็นโบสถแ์บบโกธคิมำจนถงึปี ค.ศ.1523 กระทั่ง

ถงึชว่งกำรเปลีย่นนกิำยจำกคำทอลกิมำเป็นลเูธอรัน โบสถแ์หง่นีจ้งึเปลีย่นเป็นโบสถส์ไตลแ์บบบำร็อ

คแทน ชม ป้อมดนิปืน The Powder Tower เดมิเรยีกวา่ Sand Tower สนันษิฐำนวำ่มกีำรสรำ้ง



Page 6 of 20 

 
 

 
 

ขึน้ตัง้แต ่ปี ค.ศ.17 โดยป้อมนีเ้อำไวเ้ป็นทีเ่กบ็ดนิปีนและมกีำรถกูท ำลำยและบรูณะซอ่มแซมหลำยครัง้ 

จนถงึ ปี ค.ศ.1999 และปัจจบุนัไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงเกีย่วกบัสงครำมของลัตเวยี ชม

อนสุาวรยีอ์สิรภาพ ตัง้อยูย่ำ่นใจกลำงเมอืงรกิำ้ สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1935 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถำนร ำลกึถงึ

เหลำ่ทหำรกลำ้ผูเ้สยีสละชพีในสงครำมเรยีกรอ้งอสิรภำพของลตัเวยีระหวำ่งปี ค.ศ.1918 ถงึปี 1940 

โดยอนุสำวรยีแ์หง่นี ้ถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่กำรประกำศอสิรภำพ และเสรภีำพของลตัเวยี มคีวำมสงูถงึ 

42 เมตรดำ้นบนประดับดว้ยรปูปัน้ของหญงิสำวถอืดำว 3 ดวงเชือ่มตดิกนั ซึง่สือ่ควำมหมำยถงึกำรรวมกนั

ของภมูภิำคทัง้ 3 ของประเทศลตัเวยี  ชมโบสถเ์ซนตจ์ำคอบ เป็นโบสถค์ำทอลกิทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุในยำ่น

เมอืงเกำ่ ชมโบสถป์ระจ ำเมอืงรกิำ้ Riga Cathedral อยูร่มิจัตรัุส สรำ้งเมือ่ปี ค.ศ.1211 โดยบำทหลวง

อลัเบริต์ ขำ้งในมอีอรแ์กนขนำดใหญท่ีส่ดุในยโุรป โบสถแ์หง่มกีำรซอ่มแซมและบรูณะหลำยครัง้ สไตล์

ของมหำวหิำรผสมผสำนกนัระหวำ่งแบบโกธคิกบับำร็อค แลว้เสร็จตอนปี 1999 เพือ่ใหท้ันฉลองพรอ้ม

กบัรัสเซยีทีค่รบรอบกอ่ตัง้กรงุมอสโควม์ำ 850 ปี ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงรกิำ้หรอืของประเทศลตัเวยี 

**เพือ่ความสะดวกในการเดนิชมและถา่ยรปูและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ อสิระใหท้า่นรบัประทาน

อาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

สมควรแกเ่วลำนัดหมำยน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก Rixwell Terrace Design หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่า้  รกิา้ (ลตัเวยี)-แปรน์-ูทาลลนิน ์(เอสโทเนยี)-ลอ่งเรอืเฟอรร์ี-่เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์  

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่กรงุทาลลนิน ์Tallinn เมอืงหลวงของประเทศเอสโทเนยี ซึง่ตัง้อยู่

ทำงชำยฝ่ังตอนใตข้องอำ่วฟินแลนด ์หำ่งจำกกรงุเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของฟินแลนด ์ประมำณ 70 

กโิลเมตร โดยใชเ้สน้ทำงผำ่น เมอืงแปรน์ ูParnu ประเทศเอสโทเนยี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 

ชัว่โมง) เป็นเมอืงพักผอ่นตำกอำกำศในชว่งฤดรูอ้นทมีีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุในฝ่ังตะวันตกรมิทะเลบอลตกิ ผำ่น

ชมควำมสวยงำมของเมอืงทำ่นจะไดเ้ห็นบำ้นไมแ้บบ Wooden House ซึง่เป็นเสน่หอ์กีอยำ่งหนึง่ของ

เอสโตเนยี ชมควำมสวยงำมของ หาดแปรน์ ูParnu Beach ทีอ่ยูใ่กลต้ัวเมอืงแปรนู์เพยีง 15 นำที

เทำ่นัน้ ในชว่งฤดรูอ้นจะมชีำวเมอืงมำกมำยมำพักผอ่นกนัทีห่ำดแหง่นีพ้รอ้มกบัชมทศันยีภำพอนังดงำม 

จนกระทั่งถงึเมอืงทาลลนิน ์Tallinn (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นชมเมอืงทำลลนิน ์ถอืเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของสถำปัตยกรรมอนัวจิติรงดงำมในชว่งยคุ

กลำง รวมทัง้บรเิวณเชงิเขำในเมอืงยงัคงมกี ำแพงเมอืงโบรำณหลงเหลอือยู ่นอกจำกนีบ้รเิวณโดยรอบ

เมอืงยงัเต็มไปดว้ยสวนสำธำรณะทีม่หีญำ้เขยีวขจ ีมดีอกไมน้ำนำพันธุ ์ทีช่ว่ยแตง่แตม้สสีนัใหก้บัเมอืง

เล็กๆ แหง่นีใ้หด้สูดใส เป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หอ์นัน่ำหลงใหล น ำทำ่นเทีย่วชมยำ่นเมอืงเกำ่ Old Town 

ของเมอืงทำลลนินท์ีโ่อบลอ้มดว้ยก ำแพงเมอืงและป้อมปรำกำรในยคุกลำงใหบ้รรยำกำศเหมอืนอยูใ่นยคุ
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อศัวนิ ชม เขตเมอืงเกำ่ทมูเปีย ในเขตอพัเพอรท์ำวน ์ชมและถำ่ยรปูภำยนอกปรำสำททมูเปีย ซึง่ปัจจบุนั

คอืรัฐสภำแหง่เอสโตเนยี ชมววิทวิทศันข์องเมอืงแบบพำโนรำมำ ทีม่สีสีนัสดใสรำวกบัภำพวำดทีม่โีบสถ์

เซนตโ์อลำฟโดดเดน่เป็นสงำ่ น ำทำ่นชมภำยนอก โบสถอ์เล็กซำนเดอรเ์นฟสเก ้โบสถใ์หญท่ีม่ยีอดโดม

ใหญท่ีส่ดุในเมอืงทำลลนิน ์เป็นสถำปัตยกรรมแบบรัสเซยีนออรโ์ธด็อกซ ์สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1900 

ในชว่งทีเ่อสโตเนยีเป็นสว่นหนึง่ของจักรวรรดซิำรแ์หง่รัสเซยี สรำ้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัเจำ้ชำยอเล็กซำน

เดอร ์ยำโรสลำวทิซ ์เนฟสกี ้ สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นสูท่ำ่เรอืเพือ่ ลอ่งเรอืขา้มจากกรงุทาลลนิน ์

ประเทศเอสโตเนยี สูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์ทอ่งทะเลบอลตกิทีง่ดงำม ใหท้ำ่นเตรยีม

ตัวกำรเชค็อนิลงเรอื เมือ่เรอืออกจำกทำ่เรอื ใหท้ำ่นเพลดิเพลนิไปกบัทวิทศัน ์2 ฝ่ัง ของเอสโตเนยี และ

ฟินแลนด ์กรงุเฮลซงิกเิป็นเมอืงหลวงใหญข่องประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยูท่ำงใตข้องประเทศ รมิชำยฝ่ัง

อำ่วฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดรั้บฉำยำวำ่เป็น “ธดิำแหง่ทะเลบอลตกิ” (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 

ชัว่โมง) เนือ่งจำกควำมงดงำมและโดดเดน่ของวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมอนัไดรั้บอทิธพิลจำกทัง้ทำง

ฝ่ังยโุรปและรัสเซยี เมอืงเฮลซงิกถิกูสรำ้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1550 โดยกษัตรยิก์สุตำฟ วำชำ แหง่สวเีดน 

ตอ่มำในสมยัทีต่กอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของรัสเซยี เฮลซงิกไิดถ้กูเปลีย่นมำเป็นเมอืงหลวงของ

ฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวำมโดดเดน่ทำ่มกลำงหมูเ่กำะมำกมำยในทะเลบอลตกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบบฟุเฟตบ์นเรอื 

เมือ่เรอืเทยีบทำ่เรอืเมอืงเฮลซงิก ิใหทำ่นโดยสำรรถโคช้เพือ่น ำทำ่นเขำ้ทีพ่กั Hotel Haaga Central 

Park หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ก  เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นชมเมอืงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด ์เมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนทีม่ี

เอกลักษณ์ของตนเอง ทำ่นจะประทับใจไปกบัสถำปัตยกรรมแบบรัสเซยีทีจั่ตรัุสหนำ้โบสถ ์อนัเป็น

สถำนทีถ่ำ่ยท ำภำพยนตรท์ีช่นะรำงวัลออสกำรเ์รือ่ง “เรดส”์ โดยใชฉ้ำกมโหฬำรของเฮลซงิกแิทนกรงุเล

นนิกำรด์ในสหภำพโซเวยีต ผำ่นชมจตัรุสัซเีนท ใจกลำงเมอืง น ำทำ่นเขำ้ชมโบสถห์นิเทมเปเลยีวคิ

โอ Rock-Church ซึง่สรำ้งในภเูขำหนิแกรนติขนำดมหมึำ ถำ่ยรปูกบัมหำวหิำรอสุเพนสก ีUspenski 

Cathedral  ชมอนุสำวรยีร์ปูทรงแปลกตำของซองนซ์เิบลอิสุ The Sibelius Monument อนุสรณ์ของนัก

ประพันธเ์พลงชำวฟินแลนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก น ำทำ่นเดนิเลน่บรเิวณตลำดรมิทำ่เรอื Market 

Square ทีม่ทีัง้สว่นของตลำดปลำ ตลำดผลไม ้และสนิคำ้อกีมำกมำย ทำ่นจะไดช้มวถิชีวีติของชำวเมอืง 

พรอ้มเลอืกซือ้หำสนิคำ้ทอ้งถิน่ อำท ิไขป่ลำคำรเ์วยี ผลติภณัฑท์ ำจำกหนังกวำงเรนเดยีรแ์ละสนิคำ้ที่

ระลกึอกีมำกมำย **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่ถา่ยรปูชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระ

รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 
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13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิก ิเพือ่เตรยีมตวัเช็คอนิเดนิทางกลบั   

17.30 น.  น าทา่นออกเดนิทางจากเฮลซงิก ิบนิตรงกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Finn Air  

  เทีย่วบนิที ่AY-141 

วนัทีเ่จ็ด  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

07.25 น.   เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ.. 

  ** ชว่งเปลีย่นฤดกูาลเทีย่วบนิหรอืเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย ทา่นทีเ่ดนิทางตอ่เครือ่ง 

   กรณุาเช็คเทีย่วบนิและเวลาทีแ่นน่อนอกีคร ัง้** 

สายการบนิฟินนแ์อรเ์ดนิทางดว้ยช ัน้ประหยดัไมส่ามารถแจง้ขออาหารซฟีู้ ด  

ยกเวน้ทา่นทีม่ปีญัหาดา้นสขุภาพ อาท ิเบาหวาน หรอือืน่ๆ เป็นตน้ 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

อตัราคา่เดนิทาง    12-18 ก.พ. / 22-28 ม.ีค.2563 

Baltic Beautiful 4 Caps 

ลทิวัเนยี-ลตัเวยี-เอสโตเนยี-ฟินแลนด ์7 วนั / AY 

12-18 ก.พ.63 22-28 ม.ีค.63 

ผูใ้หญ ่ทำ่นละ 47,900 49,500 

พักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ  4,900 4,900 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 21,500 21,500 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 3,300 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง //  

คา่ทปิคนขบัและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาท  ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั  ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 

*** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
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หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่นและจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจาก

ไดร้บัการยนืยนัการจองทวัรท์นัท ีทา่นละ 21,000 บาท *** ไมม่รีาคาเด็ก*** 

 อตัราคา่เดนิทางและต ัว๋โดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ ดงัน ัน้หากมกีารออกต ัว๋โดยสารแลว้ไมส่ามารถขอ 

รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้

เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 ต ัว๋โดยสารไมส่ามารถเลือ่นกลบัได ้กรณีทีบ่างทา่นตอ้งการอยูต่อ่หรอืตอ้งการเดนิทางในช ัน้ธุรกจิ  ตอ้งท าเป็น

ต ัว๋เดีย่วเทา่น ัน้ เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ต ัว๋แบบหมูค่ณะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงวนัและเวลาเดนิทาง

ได ้ตอ้งไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้ โดยทา่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะไดเ้ชน่กนั หรอืหากกรณีทา่นอยู่

ตอ่ จะตอ้งพจิารณาจ านวนวนัทีท่า่นพกัดว้ยวา่ทา่นอยูท่ ีไ่หนนานเป็นพเิศษ เพราะมผีลตอ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

หากกรณีทา่นใดอยูท่ ีป่ระเทศอืน่มากกวา่ลทิวัเนยี (ยืน่วซีา่เชงเกน้เยอรมนั) ทา่นจะตอ้งด าเนนิการยืน่วซีา่ ณ 

สถานทตูประเทศน ัน้ๆ ดว้ยตวัเอง 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีม

เอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วในการ

ด าเนนิการขอวซีา่ 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิ Finn Air เสน้ทำง กรงุเทพฯ-เฮลซงิก-ิวลินอีสุ // เฮลซงิก-ิกรงุเทพฯ ชัน้

ประหยดั 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรและคำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซึง่เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ำยเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รักษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอบุตัเิหต ุอำท ิ

คำ่ตั๋วโดยสำร, คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ วนัที ่ 9 

พ.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือตัรำกำรผกผันคำ่น ้ำมนัหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและ

เงือ่นไขของสำยกำรบนิ   
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อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรัมตอ่ทำ่นตอ่ช ิน้ / ทำ่น ทำ่นละ 1 ช ิน้) 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่บรกิำรพนักงำนยกกระเป๋ำทกุแหง่ 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่เชงเกน้และคำ่นัดหมำยและบรกิำรดำ้นเอกสำรและแปลเอกสำร (ช ำระเพิม่ทำ่นละ 3,300 

บำท พรอ้มคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นเดนิทำง)  

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระรำชวงัและเขตเมอืงเกำ่และคำ่ทปิหัวหนำ้ทัวร ์(ช ำระเพิม่ทำ่นละ 

1,800 บำท พรอ้มคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นเดนิทำง) 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทีม่กีำรปรับเพิม่หรอืคำ่บรกิำรอืน่ทีเ่กีย่วกบัวซีำ่

หรอืคำ่แปลเอกสำรหรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่น ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร ์(ไมม่นี ้ำดืม่แจกระหวำ่งทัวร)์ 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ประกนัอืน่ๆ ทีผู่เ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิภยัธรรมชำตรินุแรง หรอื ทรัพยส์นิ หรอืเทีย่วบนิลำ่ชำ้เป็นตน้ 

 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

การช าระเงนิ  

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 21,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทัวรส์ว่นที่

เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำ

ทัง้หมด 

 

การยกเลกิ 

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 60 วันท ำกำรแตไ่มเ่กนิ 90 วันท ำกำร บรษัิทฯ หกัคำ่ใชจ้ำ่ย 1,000 บำท/ทำ่น และขอสงวนสทิธิ์

ในกำรคนืเงนิมดัจ ำคำ่ตั๋วโดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตั ิ ผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 21,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเก็บ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำ  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
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o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศ  

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกดิขึน้

และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะ

ไดรั้บกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนือ่งจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่

มำตรฐำนได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระควำมรับผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและ

กำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบลว่งหนำ้

ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร 

อำจจะไมไ่ดรั้บควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกลำ่วตรงกบั

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ 
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หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอืแยกพกัแบบ 

1 หอ้งคู ่และ 1 หอ้งเดีย่ว โดยทา่นจะตอ้งช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ ประมาณ 1,500 บาทหรอืแลว้โรงแรม

เรยีกเก็บของคนืทีพ่กัน ัน้ๆ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัต และไมม่ี

อำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกนั 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตูเยอรมนั) 

ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15 วนัท าการ 

-    ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัทา่นเองเพือ่ ถา่ยรปู และสแกนนิว้มอื ทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่

ของสถานทตูน ัน้ๆ ตามวนัและเวลานดัหมาย ซึง่จะตอ้งมกีารนดัหมายไวล้ว่งหนา้ และไมส่ามารถยนืยนัได้

หากไมม่กีารท านดัหมายไวก้อ่น (วนัและเวลานดัหมายเป็นไปตามกฎและเงือ่นไขของสถานทตูน ัน้ๆ) 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณ์เพือ่ท าการนดัหมายการยืน่วซีา่ 

-    ในวนัยืน่วซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารทีค่รบถว้น แลว้น าเอกสารมาแนบยืน่เพิม่เตมิในวนันดัหมายยืน่

และหากมคีา่ใชจ้า่ยในการถา่ยเอกสารหรอืแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เตมิใดๆ ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูช้ าระ

คา่ใชจ้า่ยน ัน้ๆ ดว้ยตนเอง 

  

 

 

 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 

1. สถานทตู/ศนูยย์ื่น ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ

    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริม่เดนิทำงเป็นหลัก หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนีส้ำมำรถใชไ้ด ้แตห่ำกนับแลว้ต ่ำกวำ่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทำง  

- หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้วำ่งส ำหรับวซีำ่อยำ่งนอ้ยไมต่ ำ่กวำ่ 3 หนำ้   

- หำกทำ่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่กรณุำเตรยีมเลม่เกำ่ใหด้ว้ยเนือ่งจำกประวตักิำรเดนิทำงของทำ่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  

- ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รปู 

เนน้ขนาดใบหนา้  

- ฉำกหลังสขีำวเทำ่นัน้ เนือ่งจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซีำ่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   

- รปูถำ่ยหนำ้ตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและ

หำ้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับ 

บดบงัหนำ้ตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสี

หรอืบิ๊กอำยส ์** 

 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 20 ปี  

- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

- หำกเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและ

กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  

 

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 
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- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมรีำยละเอยีด

กำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ อำยขุองกำรออกหนังสอืไมเ่กนิ 1 เดอืน นับจำกวันนัดยืน่วี

ซำ่ 

 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ

ต ำแหน่ง,   

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ 

อำยขุองกำรออกหนังสอืไมเ่กนิ 1 เดอืน นับจำกวันนัดยืน่วซีำ่ 

 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรับรอง

ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ำ่กวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 

 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดั

หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรับรอง

คำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   

(กรณีนีห้ำกควำมสมัพันธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่นี)้   

 

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 

o หลกัฐานการเงนิ   

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีถำ่ยส ำเนำทกุหนำ้ยอ้นหลัง 6 เดอืน และ

ปรับสมดุอพัเดทไมเ่กนิ 15 วัน พรอ้มส ำเนำหนำ้บญัชหีนำ้แรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัช ีหำกมกีำรตอ่เลม่ใหแ้นบบญัชี

เลม่เกำ่พรอ้มถำ่ยส ำเนำหนำ้ชือ่บญัชมีำดว้ย  

- หำกรำยกำรปรับสมดุบญัชขีองทำ่นมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลังไมต่ ำ่กวำ่ 

6 เดอืนและปรับยอดใหล้ำ่สดุ ไมต่ ่ำกวำ่ 15 วันนับจำกวนันัดหมำยยืน่วซีำ่ แตห่ำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่ี
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กำรเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำม

เป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำรเคลือ่นไหวเนือ่งจำกไมไ่ดต้ดิตอ่ธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตำมแตล่ะ

บคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำก

ประจ ำ เป็นตน้ 

- กรณีรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลในครอบครัว ตอ้งขอหนังสอืรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรับรอง

คำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลในครอบครัวเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบคุวำมสมัพันธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถำนทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  

โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม 

หำกมกีำรเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่ตอ้งขอหนังสอืรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำย

รับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยที่

อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบั

แปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำง

ไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปล

เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย  

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปล

เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุร

ดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็น

ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
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*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระ

คำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบรษัิท ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำก

สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใครข่อรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวี

ซำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง

บรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซีำ่ ทำ่นตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้รำบลว่งหนำ้ 

แตห่ำกกรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยืน่วซีำ่และทำ่นไมส่ำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้ัน 

ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนือ่งมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวี

ซำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลังจำกทัวรอ์อก

เดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำม

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++ 

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทาง

ศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขออนญุาตเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และ

เสยีคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ใหม ่

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ให้

เกดิความสะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 
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     วันออกหนังสอืเดนิทำง ..................................... วันหมดอำยหุนังสอืเดนิทำง ............................................ 

     สถำนทีเ่กดิ .......................................... หมำยเลขบตัรประชำชน ........................................................... 

2.  สถำนภำพ  ....... โสด   ......... แตง่งำนจดทะเบยีน    ......... แตง่งำนไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยำ่   ......... หมำ้ย 

 

3.   กรณีทำ่นทีแ่ตง่งำนแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็ำม กรณุำกรอกรำยละเอยีดของ คูส่ำม-ีภรรยำ 

      สำม,ี ภรรยำ ชือ่-นำมสกลุ.................................................................................................................... 

      วันเกดิ ของสำม-ีภรรยำ ................................................  สถำนทีเ่กดิ สำม-ีภรรยำ ..................................... 

4.  ทีอ่ยูปั่จจบุนัตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ)............................................................................................ 

    ....................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์............................. 

     ทีอ่ยูปั่จจบุนัปัจจบุนั หำกเหมอืนในทะเบยีนบำ้นใหเ้ขยีนวำ่ As above (ภำษำองักฤษ)....................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

     รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพทบ์ำ้น ................................................................... 

 โทรศพัทม์อืถอื .............................................. อเีมลล ์...................................................................  

5.  ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษ)........................................................................................ 

 (กรณุำแจง้ดว้ยวำ่ กจิกำรทีท่ ำนัน้เกีย่วกบัอะไร ดำ้นใด ..............................................................................) 

 กรณีประกอบอำชพีอสิระ (กรณุำแจง้ลักษณะกำรงำนและทีอ่ยูท่ีท่ ำงำนใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน / สถำบนัศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ................................................................................... 

 ....................................................................................................  รหัสไปรษณีย ์............................. 

 ต ำแหน่งหนำ้ที ่(ภำษำองักฤษ) ............................................................................................................. 
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 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ................................. 

 กรณีศกึษำอยู ่กรณุำแจง้ระดับชัน้หรอืระดับกำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ........................................................... 

 กรณีในระดับอดุมศกึษำ กรณุำแจง้คณะและวชิำหลกัทีศ่กึษำ (ภำษำองักฤษ) .................................................. 

7.  ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย................................................................................................................ 

 ควำมสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทำงรว่มครัง้นี ้(ระบ)ุ................................................................................................          

 

8.  ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่ำ่นมำหรอืไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบวุันที)่ 

    ตัง้แตว่ันที ่...................................... ถงึวันที ่.........................................    รวม ........... วัน 

   ทำ่นเคยไดรั้บกำรสแกนนิว้มอืหรอืไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

   กรณีทีท่ำ่นเคยไดรั้บกำรสแกนนิว้แลว้ กรณุำระบวุันที ่............................................................... 

9.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบเุหตผุลในกำรถกูปฏเิสธ) 

.......................................................................................................................................................  

 

10.  ทำ่นสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัทำ่นเองหรอืไม ่  ........ ตัวเอง   ......... มผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย 

(กรณีทีม่ผีูส้นัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยใหร้ะบผุูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นและระบคุวำมสมัพันธแ์ละเดนิทำงดว้ยกนัหรอืไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นคอื ................................................................................................................. 

 

ควำมสมัพันธก์บัทำ่น ................................................................................................................................ 

 

เดนิทำงดว้ยกนักบัทำ่นหรอืไม ่  ........ เดนิทำงดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ยกนั 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง

นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้
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และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวซีำ่) กรณี

ลกูคำ้ช ำระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอื

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


