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Code: IH14-LTU+LVA+EST-htcc220005-GrandBaltic-8TK-Mar-Oct-69-A220224 

8 วนั 5 คนื แกรนดบ์อลตกิ  

(ลทิวัเนยี – ลตัเวยี – เอสโตเนยี) 

 

 

 

 

โปรโมช ัน่พเิศษ... สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

 มนีาคม – ตลุาคม 2565 

69,900 บาท 

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ แตร่วมทปิตา่งๆแลว้) 

วลินอิสุ – ปราสาททราไก – โชวเ์ลย่ ์– เนนิไมก้างเขน – พระราชวงัรนุดาเล –  รกิา้  

พระราชวงัเยลกาวา – ซกิลุดา้ – ปราสาททไูรดา้ – พารน์ ู– ทาลลนิน ์
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วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

หมายเหต ุ  ทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์การไดร้บัวคัซนี Covid 19 ครบ 2 เข็ม พรอ้มท ัง้ผล

ตรวจ RT-PCR Test อายไุมเ่กนิ 72 ช ัว่โมง ทีเ่คารนเ์ตอร ์เช็คอนิ 

23.30 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – วลินอิสุ (ประเทศลทิวัเนยี พกัคา้ง 2 คนื) 

 

06.10 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตันบูลแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1409 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิอสิตันบลู 

08.35 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สูส่นามบนิวลินอิสุ (VNO)โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชม.) 

10.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิวลินอิสุ ประเทศลทิัวเนยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเทีย่วชม เมอืงวลินอิสุ (Vilnius) เมอืงหลวงของประเทศลทิัวเนีย เมอืงใหญ่และสวยงามทีส่ดุของ

ประเทศ ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกเฉียงใต ้บรเิวณจุดบรรจบของแมน่ ้าวลิเนีย และแมน่ ้าเนร ิโดยวลินิอสุมี

ชือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมอันเกา่แก ่มโีบสถแ์ละวหิารมากมาย จงึไดรั้บสมญานามว่าเป็นเมอืงหลวง

แหง่วัฒนธรรมของยโุรปในปี ค.ศ. 2009  

น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนตปี์เตอร ์แอนด ์พอล (St. Peter and Paul Church) โบสถใ์นครสิตศ์าสนานกิาย

โรมันคาทอลคิ ซึง่ถอืเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกในแบบลทิัวเนียบาร๊อค ของศตวรรษที ่17 ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวอติาล ีโดยตัวโบสถด์ัง้เดมิเป็นโบสถไ์ม ้แตไ่ดถ้กูท าลายในชว่งสงคราม โบสถท์ีเ่ห็นในปัจจุบัน

คอืโบสถท์ีไ่ดรั้บการบรูณะขึน้มาใหม ่น าทา่นชมภายในตัวโบสถท์ีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรงดงาม  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม โบสถรั์สเซีย่นออโธดอกซ ์(Russian Orthodox Church) สถานทีซ่ ึง่ฝังรา่งนักบญุทัง้

สาม ST.Anthony, ST.John, ST.Eustathius ซึง่เสยีชวีติลงในปีค.ศ.1347 และไดรั้บเกยีรตใิหฝั้งร่างไว ้ณ 

โบสถแ์หง่นี ้ 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั โบสถ ์Cathedral Basilica โบสถส์ขีาวใจกลางเมอืง สถานทีซ่ ึง่เป็นทีส่กัการะของชาว

ครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิ และเป็นสถานที่ส าคัญอกีแห่งเนื่องจากเป็นทีฝั่งร่างของดยุควเิทาทัส (Duke 

Vytautas) ดยคุผูย้ ิง่ใหญ ่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Radisson Blu Lietuva Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีส่าม วลินอิสุ (ลทิวัเนยี) – ทราไก – ปราสาททราไก 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทราไก (Trakai) ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี 

น าทา่นเขา้ชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สรา้งขึน้ในศตวรรษ

ที ่14 เป็นปราสาททีท่า่นแกรนดด์ุ๊ก วเีทาทัส ประสงคใ์ชช้วีติในชว่งบัน้ปลาย กอ่นทีจ่ะกลายเป็นคุกในชว่ง

ศตวรรษที ่17 อกีดา้นหนึง่เป็นโบสถแ์ละส านักสงฆใ์นนกิายเบเนดกิทนี ถงึแมว้า่ตัวปราสาทจะตัง้อยูบ่นเกาะ 

แต่การเดนิทางมายังตัวปราสาทนั้นค่อนขา้งง่าย เนื่องจากมีสะพานเชือ่มติดต่อกันระหว่างชายฝ่ังกับ

ปราสาท นอกจากทา่นจะไดช้มความงดงามของตัวปราสาทแลว้ท่านยังจะไดช้มความงดงามของทะเลสาบ

เกรฟที่สวยงามไม่แพท้ี่ใดเช่นกัน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม หรือจะเลือกจบิชา กาแฟรมิ

ทะเลสาบตามอธัยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุวลินอิสุ  

น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ ์ KGB (KGB Museum) กอ่ตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1992 โดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง

ลทิัวเนีย วัตถุประสงค์ของพพิธิภัณฑ์แห่งนี้คือสถานที่เก็บรวบรวมและน าเสนอประวัตศิาสตร์เกีย่วกับ

องคก์รเคจบี ีหรอือดตีหน่วยงานกลาง ดูแลการขา่ว ความมั่นคง ต ารวจสันตบิาล และ กจิการชายแดนของ

สหภาพโซเวยีต ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1954-1991 โดยเคจบีถีกูยบุไปหลังปีดังกล่าว สบืเนื่องจากเหตุการณ์ทีอ่ดตี

หวัหนา้เคจบีไีดร้ว่มกอ่กบฏตอ่รัฐบาลซึง่มปีระธานาธบิดกีอรบ์าชอฟด ารงต าแหน่งอยูแ่ตไ่มส่ าเร็จ  

จากนัน้น าท่านสูห่า้งสรรพสนิคา้แอคโครโปลสิ (Akropolis Shopping Center) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่

ประจ าเมอืงวลินอิสุ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากหรอืสนิคา้แบรนดเ์นม อาทเิชน่ GEOX, GUESS, H&M, 

MANGO, PULLS&BEAR, ZARA และแบรนดท์อ้งถิน่ อืน่ๆมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Radisson Blu Lietuva Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่ วลินอิสุ - โชวเ์ลย่ ์(ลทิวัเนยี)  -  เนนิไมก้างเขน – บอสกา้ (ลตัเวยี) – พระราชวงัรนุดาเล ่– รกิา้ 

(พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโชวเ์ลย่ ์(Siauliai) (ระยะทาง 220 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชม.)  เมอืงที่

เป็นศูนยก์ลางทัง้ทางดา้นวัฒนธรรมและอตุสาหกรรมทีส่ าคัญ รวมทัง้ยังเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุเมอืงหนึง่

ของลทิัวเนีย โดยเมอืงชัวเลยต์ัง้อยูท่างตอนเหนือ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1236 ซึง่ในอดตีตัวเมอืงถูกเผา

ท าลายมากถงึ 7 ครัง้ แต่ในปัจจุบันไดรั้บการฟ้ืนฟดููแลจนกลายเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืง และยังเต็ม

ไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรม์ากมาย  

 น าท่านชมเนินไมก้างเขน (Hill of Crosses) สถานทีส่ าคัญทางศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิ ที่

ครสิตศ์าสนกิชนใหค้วามเคารพนับถอื โดยสสุานแหง่นีก้ าเนดิขึน้ในชว่งศตวรรษที ่14 ซึง่ในอดตีไมก้างเขน

จะถูกน ามาวางที่สุสานแห่งนี้ เวลาที่มกีารต่อสูก้ับผูบุ้กรุก หรือเวลาที่มกีารเรียกรอ้งอสิรภาพใหก้ับชาว

ลทิัวเนยี ซึง่ในปัจจบุนัภายในสสุานแหง่นีม้ไีมก้างเกงเขนจ านวนมากกวา่หนึง่แสนอนั ซึง่มทีัง้ขนาดเล็กและ

ใหญแ่ตกตา่งกนัออกไป ท าใหส้สุานไมก้างเขนแหง่นีม้ลีักษณะเหมอืนกบัเนนิเขาไมก้างเขน  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบอสกา้ (Bauska) ระยะทาง 94 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง  

น าทา่นเขา้ชม พระราชวังรนุดาเล ่(Rundale Palace) หนึง่ในงานสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร๊อค ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวรัสเซยี    ซึง่เคยเป็นสถานทีป่ระทับในชว่งฤดูรอ้นของท่านดยคุ Ernst Johann Biron และ 

Russian Empress Anna Ioannovna ปัจจุบันไดเ้ปิดใหบ้รกิารเป็นพพิธิภัณฑ ์ซึง่ภายในยังคงการตกแต่ง

แบบโบราณ รวมถงึการจัดวางเฟอรน์เิจอรแ์ละเครือ่งตกแต่งคฤหาสถไ์วอ้ย่างวจิติรและประณีต นอกจากนี้

ทา่นจะยงัไดช้มสวนสไตลฝ์ร่ังเศส ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามอนัเต็มไปดว้ยสสีันของดอกไมน้านาพันธุ ์

(ชว่งเวลาทีด่อกไมบ้าน ขึน้กบัฤดกูาลในชว่งของเวลาเดนิทาง)  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูก่รงุรกิา้ เมอืงหลวงของประเทศลัตเวยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Radisson Blu Daugava Riga Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

 

 

วนัทีห่า้  รกิา้ – ซกิลุดา้ – ปราสาทซกิลุดา้ – ปราสาททไูรดา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซกิลุดา้ (Sigulda) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงเล็กๆ

ซึง่มปีระชากรไมถ่งึสองหมืน่คนและไมห่า่งไกลจากนครรกิา้ มชี ือ่เสยีงโดง่ดังเรือ่งความสดใสงดงามของตน้

เชอรีย่ามผลใิบในฤดูใบไมผ้ลชิว่งเดอืนพฤษภาคม นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันโปรดปรานของ

ชาวลัตเวยีในยามฤดหูมิะ  

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทซกิลุดา้ (Sigulda Castle) คฤหาสน์สไตลโ์กธคิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1878 เพือ่ใชเ้ป็น

บา้นพักอาศัยของตระกลู Kropotkin และถูกผลัดเปลีย่นเจา้ของมาหลายต่อหลายครัง้ จนกระทั่งถูกใชเ้ป็น

สถานทีท่ าการของสภาปกครองแควน้ซกิลุดา้ในปี ค.ศ.1993  
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 ไดเ้วลา น าท่านเขา้ชมปราสาททูไรดา้ (Turaida Castle) สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1214 โดยอารค์บชิ็อปแห่งรกิา้ 

เป็นปราสาทกอ่อฐิแบบโกธคิ ซึง่ถูกสรา้งต่อเตมิและบรูณะมาหลายสมัยจนเป็นลักษณะของป้อมปราสาทที่

สวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทไดเ้สยีหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ไฟไหม ้และไมไ่ดรั้บการบรูณะ

จนกระทั่งในชว่งทศวรรษที ่1970 ไดรั้บการซอ่มแซมและเปิดเป็นพพิธิภณัฑ ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงรกิา้ (Riga) น าท่านชมย่านเมอืงเก่าแห่งเมอืงรกิา้ (Riga) ชมร่องรอยก าแพงเมอืง

โบราณ และ โบสถเ์ซนสปี์เตอร ์ทีง่ดงาม  

 จากนัน้น าท่านชม อนุสาวรยีอ์สิรภาพ (Freedom Monument) ตัง้อยู่ย่านใจกลางเมอืงรกิา้ สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1935 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานร าลกึถงึเหล่าทหารกลา้ผูเ้สยีสละชพีในสงครามเรยีกรอ้งอสิรภาพของ

ลัตเวยีระหวา่งปี ค.ศ. 1918 – 1940 โดยอนุสาวรยีแ์ห่งนี้ ถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอสิรภาพ และ

เสรภีาพของลัตเวยี มคีวามสงูถงึ 42 เมตรดา้นบนประดับดว้ยรูปปั้นของหญงิสาวถอืดาว 3 ดวงเชือ่มตดิกัน 

ซึง่สือ่ความหมายถงึการรวมกนัของภมูภิาคทัง้ 3 ของประเทศลัตเวยี 

 น าทา่นชม เขตเมอืงเกา่ของเมอืงรกิา้  

 น าทา่นชม โบสถเ์ซนตจ์าคอบ (St. Jacob Church) เป็นโบสถค์าทอลกิทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุในยา่นเมอืงเกา่  

 น าท่านชม โดมสแควร ์(Dome Square) มโีบสถป์ระจ าเมอืงรกิา้ อยูร่มิจัตุรัส สรา้งเมือ่ปี 1211 ขา้งในม ี

ออรแ์กนขนาดใหญ่ทีสุ่ดในยโุรป โบสถแ์ห่งนี้มาซอ่มแซมอกีครัง้ แลว้เสร็จตอนปี 1999 เพือ่ใหท้ันฉลอง

พรอ้มกบัรัสเซยีทีค่รบรอบกอ่ตัง้กรงุมอสโกมา 850 ปี  

 น าทา่นชมโบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ทีม่ลีฟิทบ์รกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วขึน้ชมววิเมอืงรกิา้แบบพาโนรามา 

 

 

  

 น าทา่นตรวจ RT-PCR Test ณ Lab test (คา่ตรวจไมร่วมในคา่ทวัร ์ประมาณ 65 -100 ยูโร) 

ไดร้บัผลภายใน 24ช ัว่โมงผา่นทางอเีมล ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Radisson Blu Daugava Riga Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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วนัทีห่ก  พารน์ ู(เอสโตเนยี) – ทานลนิน ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพารนู์ (Parnu) (ระยะทาง 168 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมอืงทีไ่ด ้

ชือ่วา่เป็นเมอืงรสีอรท์ตากอากาศรมิทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึง่ของเอสโตเนีย มรีสีอรท์ โรงแรม รา้นอาหาร 

และชายหาดหลายแห่ง ตั ้งเป็นเมืองราวปี 1251 และไดถู้กโปแลนด์เขา้ยดึครองตัง้แต่ ค.ศ. 1561 

ตอ่จากนัน้สวเีดนไดย้ดึครองตัง้แต ่ค.ศ. 1629 และรัสเซยีเขา้ยดึครองระหวา่ง ค.ศ. 1710-1918 เป็นเมอืงที่

ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงรสีอรท์ตากอากาศรมิทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึง่ของเอสโตเนีย ในชว่งเดอืนมถิุนายน – 

สงิหาคม ซึง่เป็นชว่งฤดรูอ้น เมอืงพารนู์จะคกึคักไปดว้ยนักทอ่งเทีย่ว  

 น าทา่นชมบา้นไม ้(Wooden House) สไตลอ์ารต์นูโว และแบบแอสโทเนยีนดัง้เดมิทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว

จนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรอืนทีน่ าไปสรา้งในสไตนบ์อลตคิ  

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมอืง (Parnu City Hall) จากนัน้น าท่านเดนิเล่นภายในตัวเมอืงพารนู์ 

บรเิวณพารนู์เมนสตรที  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงทาลลนิน์ (Tallinn) (ระยะทาง 127 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) เมอืง

หลวงและเมอืงทา่หลักของประเทศเอสโตเนยี ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลบอลตกิทางดา้นเหนือของประเทศ ถอื

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของสถาปัตยกรรมอันวจิติรงดงามในชว่งยคุกลางรวมทัง้บรเิวณเชงิเขาในเมอืง

ยังคงมกี าแพงเมอืงโบราณหลงเหลอือยู ่ นอกจากนี้บรเิวณโดยรอบเมอืงยังเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะทีม่ี

หญา้เขยีวขจ ีมดีอกไมน้านาพันธุ ์ทีช่ว่ยแตง่แตม้สสีนัใหก้บัเมอืงเล็กๆแหง่นีใ้หด้สูดใส  

 น าท่านเขา้ชมพระราชวังแคทเดอรคิ พระราชวังทีส่รา้งขึน้โดยซารปี์เตอรท์ี ่1 แห่งรัสเซยีในศตวรรษที ่18 

สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีพั่กของจักรพรรดแิคทเธอรนี ออกแบบโดยสถาปนกิอติาเลยีนชือ่ NICCOLO MICHETTI 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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จากกรุงโรม ในปี 1930 พระราชวังแห่งนี้ไดก้ลางเป็นส านักงานใหญ่แห่งรัฐของประเทศเอสโตเนีย เป็น

พระราชวังทีอ่อกแบบในสไตลแ์บบบาร็อค ลอ้มรอบดว้ยสวน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Radisson Blu Hotel Olumpia **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด ทาลลนิน ์(เอสโตเนยี) – ชอ้ปป้ิง – อสิตนับลู   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วชม จัตรัุสเมอืงเกา่ของทาลลนิน ์(Tallinn Old Town Square) ยา่นศนูยก์ลางของเมอืงทีไ่ดรั้บ

การรับรอง จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ใน อดตีเป็นสถานทีซ่ ือ้ขาย

แลกเปลีย่นสนิคา้ ใชเ้ป็นทีเ่ฉลมิฉลอง เทศกาลตา่งๆ ของเมอืง รวมทัง้เป็นทีป่ระหารชวีตินักโทษอกี  

  น าทา่นถา่ยรปูกบัโบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสกี ้โบสถใ์หญแ่ละมยีอดโดมกลมทีใ่หญท่ีส่ดุในทาลลนิน ์ 

  น าท่านเขา้ชม โบสถ ์ ST.Mary Church หรอื Dome Church สรา้งขึน้โดยชาวเดนมารก์ เป็นโบสถส์ไตล์

โกธคิภายใตพ้ืน้หนา้ประตโูบสถบ์รรจ ุโลงศพของ Orro Johann Thuve  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านสูย่่านชอ้ปป้ิง อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงหรอืสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆที ่ยา่นถนนวริู (Viru 

Street)  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลับ 

 

 

 

16.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิทานลนิน ์เพือ่เชค็อนิและท าคนืภาษี (Tax Refund) 

19.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK1424 

22.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีตามอธัยาศัย 
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วนัทีแ่ปด กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่TK68 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทวัร ์69,900 บาท :  18-25 ม.ีค. 65 / 25 ม.ีค. – 1 เม.ย. 65 / 13-20 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. -6 

พ.ค. 65 / 20-27 พ.ค. 65/ 16-23 ม.ิย. 65 / 14-21 ก.ค. 65 / 12-19 ส.ค. 65 / 15-22 ก.ย. 65 / 12-19 

ต.ค. 65 / 21-28 ต.ค. 65 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  มนีาคม - ตลุาคม 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,500 

เด็ก     2-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 63,900 

เด็กอาย ุ        2 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 26,900 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิผูใ้หญ ่( ผูใ้หญ ่) – หกัคา่ตั๋ว (BKK-IST-VNO//TLL-IST-BKK ) 22,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 100,000 

คา่วซีา่เชงเกน้ ไมร่วมวซีา่ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่15 มกราคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ  

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ ุ

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ทา่นละ 4,200 บาท 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชคอนิ 

 คา่ทีพั่กกกัตัว 1 วนั พรอ้มตรวจ RT-PCR Test เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย 
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 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 31,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน หรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ า

ตั๋วเครื่องบนิ, วซี่าและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ 

(หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์



Page 12 of 12 

 

 

 

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


