
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวเนอุส - ทราไก - เคานัส - สุสานกางเขน - ฟิลส์รันดาเล  ริก้า - ซิกลตุ้า - อุทยานแห่งชาตกิวัจา 

แปร์นู  - ทาลลนิน์น่ังเรือ TALLINK SILJA LINE - เฮลซิงก ิ

ออกเดนิทางวนัที ่
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24-30พ.ค.//07-13ม.ิย.//14-20ม.ิย.//21-27ม.ิย.2563 
 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
23.00 น าท่านออกเดนิทางสู่กรุงเวเนอุส ประเทศลทิวัเนีย โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK069 

วนัที่2  เวเนอุส - ทราไก - เคานัส 

05.20 เดนิทางถึงสนามบินอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
08.05 ออกเดนิทางต่อโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK1409 
10.45 เดนิทางถึงสนามบินกรุงเวเนอุส ประเทศลทิวัเนีย เอสโทเนีย น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางเข้าสู่ตวัเมือง 
น าท่านเที่ยวชมเมือง เวเนอุส (VILNIUS) เมือง
หลวงของประเทศลิทัวเนีย เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่า
ใหญ่และสวยงามท่ีสุดของ ประเทศ ท่ีตั้ งอยู่
ระหวา่งแม่น้้ าสองสายคือ เนริสและเนมูนสั และ
ลอ้มรอบไปดว้ยเนินเขาท่ีมีตน้ไมเ้ขียว ขจีทา้ให้
ยูเนสโกย้กย่องให้เมืองวิลนีอุสแห่งน้ีเป็นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (TRAKAI) เมือง

เล็กๆท่ีมีความส าคัญทางด้านประวติัศาสตร์ 
และอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศลิทวัเนีย
ก่อนท่ีจะมีการสร้างกรุงวิลนิอุส ตัวเมืองถูก
ลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ น าท่านเข้าชม ปราสาท 
ทราไก (TRAKAI CASTLE) ปราสาทสวยบน
เกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้างข้ึนใน ศตวรรษท่ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 เป็นปราสาทท่ีท่านแกรนด์ดุ๊ก                  วีเทาทสั ประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย  ก่อนท่ีจะกลายเป็นคุกในช่วง
ศตวรรษท่ี 17 อีกดา้นหน่ึงเป็นโบสถแ์ละส านักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ถึงแมว้า่ตวั ปราสาทจะตั้งอยูบ่นเกาะ แต่การ
เดินทางมายงัตวัปราสาทนั้นค่อนขา้งง่าย เน่ืองจากมีสะพานเช่ือม ติดต่อกนัระหวา่งชายฝ่ังกบัปราสาท นอกจากท่านจะ
ไดช้มความงดงามของตวัปราสาทแลว้ ท่านยงัจะได ้ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟท่ีสวยงามไม่แพท่ี้ใดเช่นกัน 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองเคานัส (KAUNAS) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :  EUROPA ROYALE KAUNAS                                            หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่3  เคานัส - สุสานกางเขน - ฟิลส์รันดาเล - ริก้า 

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่ าน เดินทางสู่ เมืองเคานั ส  (KAUNAS) 
เคานสัเคยเป็นเมืองหลวงชัว่คราวของประเทศ
ลิทัวเนีย ในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ตั้งอยู่
ตรงท่ีบรรจบกันของแม่น ้ าเนริส และ  แม่น ้ า            
เนมาน ชมเมืองเคานัส เมืองท่ีมีประชากรมาก
เป็นอนัดับสองของประเทศลิทัวเนีย รองจาก    
วินิอุส  ชมอาคาร City Hall ท่ีท าการศาลาว่า
การ, ปราสาทเคานสั ปราสาทหินท่ีสร้างข้ึนมา
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14  เพ่ือป้องการกนัการโจมตี
ทางดา้นศาสนา  ชมทศันียภาพอนังดงามของแม่น ้ าทั้งสองสายท่ีมาบรรจบกนัท่ีเมืองน้ีคือแม่น ้ าเนริสและแม่น ้ าเนมาน
จากบนปราสาท ชม Holy Cross Church ท่ีสร้างข้ึนด้วยสถาปัตยกรรมสมยัใหม่แบบเรแนสซองส์ และวิหารเคานัส 
Kaunas Cathdral Basilica ท่ีมีการสร้างแบบผสมผสานตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 15 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รัน

ดาเล (PILSRUNDALE) ประเทศลัตเวีย น า
ท่ านชมพระราชวัง รันดาเล  (RUNDALE 
PALACE) หน่ึงในงานสถาปัตยกรรมสไตล์
บาร๊อค ในประเทศลตัเวีย ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ี
ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค Ernst 
Johann Biron แ ล ะ  Russian Empress Anna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioannovna ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของลตัเวีย สร้างในศตวรรษท่ี 18 ระหว่างทาง           น าท่านชม สุสานไม้
กางเขน (HILL OF CCROSSES IN SILAULIAI) สถานท่ีอนัแสดงถึงความเช่ือของผูค้นท่ีนับถือศาสนาคริสตนิ์กาย
โรมนัคาทอลิก ซ่ึงมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนสุสานไมก้างเขนนับแสนช้ิน 
แมก้ระทั่งปัจจุบันน้ีก็ยงัมีคนน ามาท้ิงอย่างต่อเน่ือง ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปและชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองริกก้า (RIGA)   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  RADISSON BLU HOTEL LATVIJA RIGA                    หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4  ริกก้า - ซิกลุต้า - อุทยานแห่งชาตกิวัจา - แปร์นู 

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านชม ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า (RIGA)  เมือง
ท่ีมีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลตัเวียน รัสเซีย 
แ ล ะ เย อ ร มั น  ช ม ค ว าม ส ว ย ง าม ข อ ง
สถาปัตยกรรมอันงดงาม ผ่านชมร่องรอย
ก าแพงเมืองโบราณ อาคารแบบอาร์ตนูโว ท่ี 
สร้างในยคุกลาง อายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี ผ่านชม
ปราสาทริก้า ซ่ึงปัจจุบันได้ใช้เป็นท าเนียบ
ประธานาธิบดี น าท่านชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์                
(ST. PETER CATHEDRAL) ท่ี งด งาม เป็น
โบสถ์กอธิคท่ีส าคัญ และสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในเมืองริกา้  ชมป้อมดินปืน The Powder Tower สร้างข้ึนตั้งแต่ ปี ค.ศ.17  ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ ตั้งอยูย่่านใจ
กลางเมืองริกา้ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1935 เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานร าลึกถึงเหล่าทหารกลา้ผูเ้สียสละชีพในสงครามเรียกร้อง
อิสรภาพของลตัเวียระหว่างปี ค.ศ.1918 ถึงปี 1940 ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ เป็นโบสถ์คาทอลิกท่ีโดดเด่นท่ีสุดในยา่น
เมืองเก่าชม โบสถ์ประจ าเมืองริก้า RIGA CATHEDRAL  อยูริ่มจตัุรัส สร้างเม่ือปี ค.ศ.1211  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง ซิกุลด้า (SIGULDA)            

เมืองเล็กๆ ซ่ึงมีประชากรไม่ถึงสองหม่ืนคน           
น าท่านเข้าชมปราสาททูไรด้า สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1214 โดยอารค์ บิ ช็อปแห่งริก้า เป็น
ปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซ่ึงถูกสร้างต่อเติม
และบูรณะมาหลายสมัย จนเป็นลักษณะของ
ป้อมปราสาทท่ีสวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 
ปราสาทไดเ้สียหายอยา่ง หนกัจากเหตุการณ์ไฟ
ไหมแ้ละไม่ไดรั้บการบูรณะจนกระทัง่ในช่วง
ทศวรรษท่ี 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิด
เป็นพิพิธภณัฑใ์นท่ีสุด น าท่านเดินทางสู่อุทยาน
แห่งชาติกัวจา (GAUJA NATIONAL PARK) 
เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด
ในลตัเวียโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
หลากหลายความหลากหลายของภูมิประเทศ
ทั ศ นี ยภ าพ อัน งด งามท างธรรมชาติ แล ะ
วฒันธรรม ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ น าท่านเข้าชมถ า้กัท
แมน (GUTMAN’S CAVE) เป็นถ ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในบอลติคท่ีวดัความลึก 19 เมตรสูง 12 เมตร 
ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติ แต่
ยงัเป็นสถานท่ีท่ี เต็มไปด้วยต านาน  เร่ืองราว
ความรักของหญิงสาวไมจา (Maija) ผูแ้สนสวยถึงขนาดไดรั้บการขนานนามวา่กุหลาบแห่ทูไรดา (Turaida Rose) ท่ีมีต่อ
กบัคนท าสวนของปราสาททูไรดา เธอซ่ือสัตยต์่อคนรัก แต่ตอ้งดว้ยชีวิตของเธอ ตามต านานวา่น ้ าตาของเธอกลายเป็น
กระแสน ้ าของแม่น ้ ากวัจา ดา้นหนา้ถ ้ายงัมีร่องรอยแกะสลกัเร่ืองราวควารักของหนุ่มสาว และคู่รักท่ีเดินทางมาขอพร ณ 
ถ ้าแห่งน้ี น าท่านเดนิทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองแปร์นู (PARNU) ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองพกัผอ่นตากอากาศในช่วง
ฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในฝ่ังตะวนัตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความสวยงามของเมืองท่านจะได้เห็นบ้านไม้แบบ 
Wooden House ซ่ึงเป็นเสน่ห์อีกอยา่งหน่ึงของเอสโตเนีย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  STRAND SPA AND CONFERENCE HOTEL                      หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  แปร์นู - ทาลลนิน์ - เมืองเก่าทูมเปีย - พระราชวงัแคทเดอริก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่าน เดินทาง สู่  กรุงทาลลิน น์  (TALLIN )                
เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย ซ่ึงตั้งอยู่ทาง
ชายฝ่ังตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด์ ทาลลินน์ ถือ
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง ในเร่ืองของสถาปัตยกรรม
อันวิจิตรงดงามในช่วงยุคกลาง จักรวรรดิซาร์
แห่งรัสเซีย สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้กบัเจา้ชายอเล็ก
ซานเดอร์ ยาโรสลาวทิซ์ เนฟสก้ี น าท่านเทีย่วชม
ย่าน เมืองเก่ า Old Town ของเมืองทาลลิน น์         
ท่ีโอบลอ้มดว้ยก าแพงเมืองและป้อมปราการใน
ยุคกลางให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอศัวิน ชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย (TOOMPEA) ในเขตอพัเพอร์ทาวน์ ชมและ
ถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปีย (TOOMPEA CASTLE) ซ่ึงปัจจุบนั คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนียชมววิทิวทศัน์ของเมือง
แบบพาโนรามา ท่ีมีสีสันสดใสราวกบัภาพวาดท่ีมีโบสถเ์ซนตโ์อลาฟโดดเด่นเป็นสง่า น าท่านชมภายนอก โบสถ์อเล็ก
ซานเดอร์เนฟสเก้(ALEXANDER NEVAKY CATHEDRA) โบสถใ์หญ่ท่ีมียอดโดมใหญ่ท่ีสุดในเมืองทาลลินน์ เป็น
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1900 ในช่วงท่ีเอสโตเนียเป็นส่วนหน่ึงของรัสเซีย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น า ท่ าน เข้ า ช ม  พ ร ะ ร าช วั ง แ ค ท เด อ ริ ก 

(KADRIORG PALACE) เป็นพระราชวงัสไตล์
บาร๊อค สร้างข้ึนตามพระประสงค์ของพระเจา้ปี
เตอร์มหาราชท่ี 1 แห่งรัสเซีย เพ่ือเป็นท่ีประทับ
ของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวงัแห่งน้ี
ไ ด้ รั บ ก าร อ อ ก แบ บ โด ย  Niccolo Michetti 
สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบนั
ไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงผลงานทางศิลปะ
ของประเทศ นอกจากน้ีท่านจะไดช้มความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งน้ีดว้ย จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ถนนคนเดิน Walking street อสิระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  PARK INN BY RADISSON CENTRAL CENTEL           หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6  ทาลลนิน์ - เฮลซิงก ิ- CITY TOUR 

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น าท่านเดนิทางสู่เมือง กรุงเฮลซิงก ิ(HELSINKI) นครหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยเรือส าราญ                                        
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
12.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรืองกรุง เฮงลซิงกิ จากนั้นน า

ท่านชมเมือง เฮงลซิงกิ  ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ 
ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญา
นาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วน าท่านชม 
“โบสถ์หินเทมเปอเลยีวคโิอ” Temppeliaukio Church 
ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถหิ์น
แห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพ่ีน้องตวัโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบ
ทันสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้ นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามด้วย
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย น าท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่น
ใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตั้ ง
สถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ์ชมยา่นถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ท่ีสองขา้งทางเต็ม
ไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงั อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ใน
ยา่นถนนคนเดิน หรือหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมราคาพิเศษ ได้เวลาอนัสมควรน าท่าเดนิทางสู่
สนามบิน 

19.00 น าท่านออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK1764 
22.25 เดนิทางถึงสนามบินอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 

วนัที่7  กรุงเทพมหานคร 

01.24 ออกเดนิทางต่อโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่TK068 
15.00 เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอันน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

ฮ์ฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ม.ค. – มี.ค. 2563 46,900 46,900 46,900 12,900 
19 – 25 เม.ย. 2563 49,900 49,900 49,900 15,900 
พ.ค. – มิ.ย. 2563 48,900 48,900 48,900 13,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป – กลบั กรุงเทพฯ - เวเนอุส // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน / ค่าพาหนะน าเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง และเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั* 
 หากท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั ค่าซกั รีด ฯลฯ 
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม (ค่าบริการ 4800.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 

และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร และ ค่าทปิ ไกด์ท้องถิ่นท่านละ 10 ยูโร 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั  
***สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์จ ากดักระเป๋าทีใ่ช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ช้ินเท่านั้น น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน 

น า้หนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัม  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีา
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแตค่่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการ
ยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาภายใน 
30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


