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ประเทศสมาชกิน้องใหม่ในสหภาพยุโรป มีศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง รัสเซียและยุโรป เที่ยวชมเมือง
หลวงของทั้งสามประเทศในคาบสมุทรบอลติกที่ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ไม่ว่าจะเป็น 

กรุงทาลลินน์  เมืองหลวงเอสโทเนียงดงามไม่ต่างไปจากปร๊ากหรือครุมลอฟ  

กรุงริก้า         เมืองหลวงลัตเวีย ที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอลตกิงดงามด้วยศิลป สถาปัตยกรรม  

กรุงวิลนีอุส    เมืองหลวงลิธัวเนีย ซึ่งมีที่ตั้งลกึเข้าไปในแผ่นดินต่างไปจากเพื่อนทั้งสองที่อยู่ตดิทะเล 

 แต่ก็งดงามด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกแห่งศตวรรษที่15  

ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทศัน์ 2 ฝั่ง ของเอสโตเนียและฟินแลนด์  

กรุงเฮลซิงกิ   ชมเมืองที่มีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น  

 อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย, ผลิตภัณฑ์ท าจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าที่ระลกึอีกมากมาย 
Day-1 กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ (เปล่ียนเครื่อง)-วิลนีอุส (ลิทัวเนีย Lithuania) 

05:30 พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาเตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (Finnair) 
08:55 ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี AY 090 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) [10:25 ชม.] (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) 

15:20 ถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลี่ยนเครื่องบิน 
16:20 เดินทางโดยเท่ียวบินท่ีAY 133 สู่ กรุงวิลนีอุส (Vilnius) ประเทศลิทัวเนีย Lithuania [1:15 ชม.] 

17:35 ถึงกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก ระหว่างทางเพลิดเพลินไป

กับบรรยากาศยามเย็นของกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

ท่ีพัก BEST WESTERN HOTEL, VILNIUS**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์BALTIC7D-AY-W02 

 Day-2   กรุงวิลนีอุส -ทราไก-เนินแห่งไม้กางเขน – ริก้า (ลัตเวีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าชมเมืองเก่ากรุงวิลนีอุส (Vilnius) ท่ีตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าสองสาย เนริส (Neris) และ วิลเนเล (Vilnele)  และล้อมรอบไป

ด้วยเนินเขาท่ีมีต้นไม้เขียวขจี เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดในลิธัวเนีย เมืองดังกล่าวถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1323 ผ่านร้อนผ่านหนาวมามา
หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ทางการค้า ท าให้เกิดสงครามหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา ถูกยึด

ครองก็หลายครั้ง หรือ เกิดไฟไหม้ใหญ่หลายครา อย่างไรก็ตาม วิลเนียสก็สามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ทุกครั้ง ในฐานะท่ี
เป็นจุดเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมระหว่างโรมัน ไบเซนไทน์ ยุโรป และ ยูเรเซีย ท าให้เราสามารถเห็นสถาปัตยกรรมของยุโรป 

หลากหลาย ตั้งแต่ยุคกอธิค เรเนซองค์ บาโรค และ คลาสสิค ตั้งอยู่ในผังเมืองแบบยุคกลาง ท าให้ยูเนสโกประกาศให้เมืองเก่าวิล

เนียสเป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 
ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์สวย ๆ และวิหารต่าง ๆ ท่ีตกแตง ในสไตลบาร็อคและโกธิค ผ่านชม Gate of Dawn หรือ

ก าแพงเมืองจากศตวรรษที่ 16 ชมย่านเมืองเก่าท่ีถือว่าเป็นเขตเมืองเก่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตยุโรปกลาง และถ่ายรูปกับความงดงาม
ของอาคารเก่าแก่เมื่อครั้งสมัยศตวรรษที่ 15 – 16 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองทราไก (TRAKAI) เมืองหลวงเก่าของประเทศลิทัวเนีย ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของลิทัวเนีย ปัจจุบันเป็น
เมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ล้อมรอบด้วยทะเลสาบกว่า 200 แห่ง จากนั้น 

น าท่านเข้าชมปราสาท TRAKAI ISLAND CASTLE HISTORY MUSEUM เป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่บนเกาะริมทะเลสาบเกรฟ 
(Galve) เริ่มก่อสร้างเมื่อปีศตวรรษที่ 14 โดยท่านแกรนด์ดุ๊กวีเทาทัส(Vytautas) ท่ีประสงค์จะใช้ชีวิตในบั้นปลาย ก่อนที่จะ

กลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทท่ีสร้างขึ้นมาจากาหินล้วนๆ และเพลิดเพลินไปกับ
ทิวทัศน์รอบปราสาทท่ีแสนสวยงาม  

จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองชัวเลย์(Siauliai) เมืองท่ีมีความเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ง ในอดีตเคยถูกเผาในยุคสงคราม

ถึง 7 ครั้งด้วยกันปัจจุบันทางการได้ฟื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมท่ีส าคัญเมืองหนึ่งของลิทัวเนีย 
ระหว่างทาง น าท่านแวะชมสุสานไม้กางเขน Hill of Crosses สถานท่ีอันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนท่ีนับถือศาสนาคริสตน์ิกาย

โรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานท่ีแห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานไม้กางเขนนับแสนชิ้น แม้กระท่ังปัจจุบัน
นี้ก็ยังมีคนน ามาท้ิงอย่างต่อเนื่อง อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายภาพ และชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา 

น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศลัตเวีย สู่เมืองPilsrundale (70 KM ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) น าท่านเดินทางสู่เมือง

ริก้า เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย ซึ่งได้ประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1991 (80 KM ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

ท่ีพัก RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA**** หรือเทียบเท่า 
 

 

 
 

 
 

 
 

Day-3       รูนดาพาเลซ (Latvia)– ริก้า-ชมเมืองเก่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบ Scandinavian  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

น าท่านชม รูนดาเลพาเลซ (Rundale Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังท่ีใหญ่ท่ีสุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้สร้างในสไตล์

บาร็อค และร็อคโคโค โดยให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน แวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย สมควรแก่เวลา น าท่านกลับสู่กรุงริกา (Riga) เมืองหลวงของลัทเวีย (Latvia) น าคณะเท่ียวชมกรุงริกา (Riga) อดีตเคย
เป็นเมืองท่า และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟท่ีส าคัญของรัสเซีย ปัจจุบันได้บูรณะและฟื้นฟูให้มีความทันสมัย จนกลายมา

เป็นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมท่ียังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเมืองท่ีมีส่วนผสมของอิทธิพลแบบ 

ลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม จากถนนอัลเบิร์ต และถนนอลิซาเบธ ผ่านชม
อาคารแบบอาร์ตนูโว ท่ีสร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ชม Central Market ท่ีจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง ผ่านชม

ปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นท าเนียบประธานาธิบดี น าท่านชมย่านเมืองเก่า ผ่านชมร่องรอยก าแพงเมืองโบราณ และโบสถ์ 
St Peter Cathedral ท่ีงดงาม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก: RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์BALTIC7D-AY-W02 

 Day-4  ริก้า – แปร์นู(เอสโทเนีย) – ทาลลินน์– เขตโอลด์ทาวน์& โลเวอร์ ทาวน์-ทาลลินน์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองแปร์นูประเทศเอสโตเนีย (Estonia) (125 KM ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) เป็นเมืองพักผ่อนตาก

อากาศในช่วงฤดูร้อนทีมี่ชื่อเสียงท่ีสุดในฝ่ังตะวันตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความสวยงามของเมือง ชมบ้านไม้แบบ Wooden 
House ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ของเอสโตเนีย ก่อน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางสู่เมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) น าท่านเท่ียวชมเมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 

3,000 ปี เคยถูกยึดครองโดยเดนมาร์ก สวีเดน และรัสเซีย ภายหลังได้อิสรภาพจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งองค์การ

ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก น าท่านเท่ียวชมเขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ที่โอบล้อมด้วยก าแพงเมืองและป้อม
ปราการในยุคกลาง ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชมเขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ผ่านชม 

The Palace of Toompea ซึ่งปัจจุบัน คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ท่ีมีสีสันสดใส
ราวกับภาพวาด มีโบสถ์เซนต์ โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า ผ่านชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ (Alexanmer Nevsky 

Cathedral) โบสถ์ใหญ่ท่ีมียอดโดมใหญ่ท่ีสุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 

1900 ในช่วงท่ีเอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ 
เนฟสก้ี (PRINCE ALEXANDER YAROSALVITZ NEVSKY) จากนั้น เข้าสู่เขตโลเวอร์ ทาวน์ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนที่งดงามใน

สไตล์ศิลปะแบบอาร์ตนูโว และโกธิค, ผ่านชมร้านขายยา The Town Hall Pharmacy  ท่ีเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1422 จนถึง
ปัจจุบัน, The Great Hall อาคารท่ีถูกจัดอันดับว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสอง รองจากศาลาว่าการเมืองทาลลินน์ ปัจจุบันเป็น

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของเอสโตเนีย, ผ่านชม ลัคก้ีเฮาส์ บ้านที่รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง  
เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

ท่ีพัก: SOKOS HOTEL PRESIDENTTI, TALLINN**** หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 

 

 
 

 

Day-5 ทาลลินน์ – เฮลซิงกิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ออกเดินทางจากข้ามจาก เมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) สู่เมือง
เฮลซิงกิ (Helsinki) ท่องทะเลบอลติกท่ีงดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝ่ัง ของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ และช้อปป้ิง

สินค้าปลอดภาษีบนเรือตามอัธยาศัย (เรือใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)   

เท่ียง ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย*** 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเฮลซิงกิ (Helsinki) ชมเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับ

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียท่ีจัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉาก
มโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต ผ่านชมจัตุรัสซีเนท (Senate Square) ใจกลางเมืองโบสถ์หนิเทม

เปเลียวคิโอ (Rock Church) ซึ่งสร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา, มหาวิหารอุสเพนสกี (Uspenski Cathedral) และหาก

อากาศอ านวย น าท่านชมอนุสาวรีย์รูปทรงแปลกตาของซองน์ซิเมลิอุส (The Sibelius Monument) อนุสรณ์ของนักประพันธ์
เพลงชาวฟินแลนด์ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก   น าท่านเดินเล่นบริเวณตลาดริมท่าเรือ (Market Square) ท่ีมีท้ังส่วนของตลาด

ปลา ตลาดผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมือง พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย, 
ผลิตภัณฑ์ท าจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าท่ีระลึกอีกมากมาย 

 
 

 

 
 

 
 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก: SOKOS HOTEL PRESIDENTTI, HELSINKI**** หรือเทียบเท่า 
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 Day-6  เฮลซิงกิ  กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปป้ิงบนถนนมานไฮม์“ManheimStreet”ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมายและห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่ อาทิเช่น ห้าง STOCKMANN, FORUM, SOKO  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย หลังจากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki) 
17:10 ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร์เท่ียวบินท่ี AY 089 บินตรงจากเฮลซิงกิ(Helsinki)ประเทศฟินแลนด์ สู่กรุงเทพฯ[ระยะเวลา

บิน 9:45 ชม.] 

Day-7  กรุงเทพฯ 

07:15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

    ก าหนดการเดินทาง:  
 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์(บาท/ท่าน) 

ผู้ใหญ่ พักห้อง 

2 ท่าน 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่  

2 ท่าน (มีเตียง) 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่  

2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยว 

24-30 มีนาคม 2559 *ไฟท์ออกจาก กทม 

09.05 น. 
55,999.- 53,999.- 51,999.- 9,000.- 

31 มีนาคม – 6 เมษายน 2559 55,999.- 53,999.- 51,999.- 9,000.- 
10-16 เมษายน 2559 65,999.- 63,999.- 61,999.- 9,500.- 
1-7 พฤษภาคม 2559 62,999.- 60,999.- 58,999.- 9,500.- 

5-11 พฤษภาคม 2559 55,999.- 53,999.- 51,999.- 9,000.- 
12-18 พฤษภาคม 2559 55,999.- 53,999.- 51,999.- 9,000.- 

26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 55,999.- 53,999.- 51,999.- 9,000.- 
9-15 มิถุนายน 2559 55,999.- 53,999.- 51,999.- 9,000.- 

 
อัตราน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางท่ีระบุ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ ามันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสายการ

บินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวยุโรปแบบ Schengen (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่านไม่ว่าท่านจะ

ผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  

 ค่าท่ีพัก โรงแรม ตามท่ีระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า   

 รวมอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ    

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถท่ีช านาญทาง  

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 

อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  3 % (กรณีออกใบก ากับภาษี) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ัง

พิเศษ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตลอดท้ังทริป  40 Euro  

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน) กระเป๋าเดินทางโหลดได้คนละ 1 ใบ เท่าน้ัน 

 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
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 หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางใน

คณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหา
คณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ ไม่ว่าวีซ่าผ่าน แต่ไม่
เดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่อง

วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และ บริษัทฯ จะ

ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืน

เงินให้ท่านได้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมท้ัง

บริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ าพักอยู่
ในประเทศไทย 

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

7. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ

ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  
8. การ REFUND ตั๋ว ใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 45 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสายการบิน..... 

9. กรณีลูกค้าท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด กรุณาตรวจสอบหรือจองต๋ัวท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ในกรณี
ล้าช้าหรือเครื่องบินดีเลย์ 

 
 
 
 
 
 
 

*** หมายเหตแุจง้ลกูคา้กอ่นท าการจอง*** 
-  ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ซึง่เป็นตัว๋ทีไ่ปกลบัพรอ้มกรุป๊ 
-  ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) เน่ืองจากมาตราฐานโรงแรมทาง

ยโุรปส่วน หอ้ง TRP ไม่มใีนประเทศยโุรป ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี  
-  ผูเ้ดินทางตอ้งตรยีมเอกสารใหค้รบถว้นตามที่บรษิัทก าหนด หากเกดิปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆ 

บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
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เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท  ช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 15 วัน ไม่ว่ากรณีใดใดท้ังส้ิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 ในกรณีท่ียังไม่ออกตั๋วและวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 2,700 

บาท และค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินท่านละ 5,000 บาท รวมท้ังส้ิน 7,700 บาท และจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือให้ภายใน 7 วันหลังจากวันทราบ
ผล 

 ในกรณีท่ีออกตั๋วแล้วและวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 2,700 

บาท และค่าตั๋วเครื่องบินตามราคาจริง 
 ในกรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเก่ียวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

 ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีระบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการ

อนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง) 

 กรณีท่านให้เอกสารในการท าวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่ามัดจ าท้ังหมด 

 กรณี ยกเลิกการเดินทาง 
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าท้ังหมด (ในกรณียังไม่ได้ด าเนินการยื่นวีซ่า) 

 แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าตั๋วท่านละ 5,000 บาทและถ้าได้ท าการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียม
วีซ่าและค่าบริการเพิ่มอีก 2,700 บาท 

 แจ้งล่วงหน้า 16-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1–15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินท้ังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและอ่ืนๆ 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตฮังการี) 

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันท าการ**ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรณุาอย่ายึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด (3.5 x 4.5 ซม.) 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้าม
สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าหากมีการเปลี่ยน) 
9. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
10. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอม
ให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

11. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน) **ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น** 
***ท าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น สะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต*** 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)จดหมายรับรอง
การท างานให้ระบุวันออกจดหมาย, วันเข้าท างาน, และเงินเดือน                      
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง / เงินเดือน  

- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
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- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

12. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของ

บัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า(สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 
- ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และ

ยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 
(เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 
-บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของ

บัญชใีห้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหต ุหากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองใน

จดหมายด้วย) (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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ใบจองทัวร์กลุ่มประเทศทะเลบอลติค 

ชื่อ – สกลุ ผู้จอง ........................................................................................................... 

จ านวนผูเ้ดินทาง.....................ทา่น 

โทรศัพท์ทีต่ดิตอ่สะดวก โทร............................................. แฟกซ์ ..................................... 

มือถือ.......................................... 

Email :  _________________________________________________________ 

กรุณาระบ ุEmail เพื่อประโยชน์ในการรับส่งเอกสาร (โปรแกรมทัวร์,ใบนดัหมาย,ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) 

จองทัวร์โปรแกรม ...................................................................................................  

จ านวน ...................วัน 

เดินทางโดยสายการบิน ..................................................... .......... 

วันเดินทาง ................................................................................  

รายช่ือผู้เดินทาง (กรณเีดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง )  

1. ชือ่ - นามสกลุ.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้มี)........................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้มี)........................... 

3. ชือ่ - นามสกลุ.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้มี)........................... 

4. ชือ่ - นามสกลุ.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้มี)........................... 

5. ชือ่ - นามสกลุ.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้มี)........................... 

6. ชือ่ - นามสกลุ.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้มี)........................... 

7. ชือ่ - นามสกลุ.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้มี)........................... 

8. ชือ่ - นามสกลุ.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้มี)........................... 

ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง    ห้องพกั 2 ท่าน (TWN/DBL) ............หอ้ง   เตียงเสริม ………..ห้อง   เดก็พักกบั

ผู้ใหญ…่….....ห้อง 

อาหาร  ไม่ทานเน้ือวัว              ไมท่านเน้ือหม ู             ไม่ทานสัตว์ปกี             ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่น

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

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


