Insight Northern Europe

Baltic State the World Heritage Site
ทัวร์ ยโุ รปเหนือ 3 ประเทศ เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย 8 วัน

เราขอนําท่านท่องเที่ยวยุโรปเหนือกลุม่ ประเทศในเขตทะเลบอลติก เรี ยกกันว่า BALTIC STATE เป็ นประเทศเก่าแก่ ที่เกิดใหม่
จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี 1991 มีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานมากว่า 3,000 ปี และเป็ นชนกลุม่ แรกที่เข้ ามาตังรกรากใน
้
เขตตอนเหนือของทะเลบอลติก บ้ านเรื อนมีความสวยงามตามแบบฉบับสแกนดิเนเวีย ผสมผสานความเป็ นยุโรปกลางอันทันสมัย โดย
ได้ รับอิทธิพลมาจากเดนมาร์ กและสวีเดนเมื่อครัง้ ตกเป็ นเมืองขึ ้นในอดีต สถาปั ตยกรรมในยุคกลางโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ หวนชวนให้
รํ าลึกถึงอัศวินเทมปลาร์ ในยุคสงครามครูเสด หลังการเข้ าร่วมกับสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ ได้ เปิ ดประเทศอวดโฉมให้
นักท่องเที่ยวได้ มาเยือน เรามีความภาคภูมใิ จทีจ่ ะนําท่านไปท่องเที่ยวชม 3 นครหลวงอันงามสง่า ที่ได้ รับการประกาศให้ เป็ น WORLD
HERITAGE โดยองค์การ UNESCO ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและสัมผัสประสบการณ์อนั น่าประทับใจ ด้ วยการดูแลเอาใจใส่อย่าง
พิถีพิถนั สมกับคําว่าทัวร์ มืออาชีพอย่างแท้ จริ ง
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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - ทาลลินน์ (เอสโทเนีย)

อังคาร

ทาลลินน์ - ชายหาดพิริต้า - เที่ยวชมเมืองเก่ า - The Palace of
Toompea - Viru Gate

พุธ

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S (15-19) สายการบินฟิ นน์แอร์
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อตัว๋
เครื่ องบิน,เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่างๆ เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อัน
เป็ นผลทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่ทา่ นได้ ชําระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงชําระ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึ ้นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ทีท่ างบริ ษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูก่ รุงทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนีย โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่
AY144 / AY1011 (23.55-06.05+1 / 07.30-08.00 แวะเปลีย่ นเครื่ องที่กรุงเฮลซิงกิ)
คณะเดินทางถึงกรุงทาลลินท์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย หลังผ่านพิธีตรวจคน
เข้ าเมื อ งและสัม ภาระแล้ ว นํ า คณะเที่ ย วชมเมื อ งโดยเลี ย บเขตชายฝั่ ง ทะเลสู่
ชายหาดพิริต้า แหล่งพักผ่อนตากอากาศในฤดูร้อนเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเมือง ที่มีทงั ้
บ้ านพักตากอากาศ, ท่าเรื อยอร์ ช, ป่ าสน, สวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์กีฬาขนาดใหญ่
ตลอดจนสถานที่จดั งานดนตรี กลางแจ้ งขนาดใหญ่ ชายหาดแห่งนี ้เคยใช้ เป็ นสถานที่
แข่งขันเรื อใบรี กตั ต้ าในกีฬาโอลิมปิ กฤดูร้อนในปี 1980 มาแล้ ว แวะชมคอนแวนต์ ของ
นัก บุญ บริ กิต ต้ า ถูก สร้ างขึน้ ในปี 1436 แม้ ใ นปั จ จุบัน จะไม่สามารถบูร ณะซาก
ปรักหักพังให้ ได้ คงเดิม แต่ก็มีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย แล้ วนํา
ท่านไปถ่ายรูปสวยกับแคทเดอริ กพาเลซ & ปาร์ ค เคยเป็ นที่ประทับส่วนพระองค์ของ
พระเจ้ าซาร์ มาตังแต่
้ ปี 1714 ตัวพระราชวังแบบบาร็ อกโอบล้ อมไปด้ วยสวนขนาด
ใหญ่ที่มีต้นโอ๊ คและต้ นเชสนัทอายุหลายร้ อยปี มีบึงนํ ้าเป็ นที่อาศัยของฝูงหงส์, นํ ้าพุ,
รูปปั น้ แกะสลัก และแปลงดอกไม้ หลากสีสนั ที่ทา่ นไม่ควรพลาดชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้ าสูเ่ ขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ ที่มีกําแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง
โอบล้ อมชวนให้ นกึ ไปถึงยุคอัศวิน ยูเนสโก้ ได้ ประกาศให้ เป็ นเมืองมรดกโลกและได้ รับ
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การอนุรักษ์ เป็ นอย่างดี นําท่านเที่ยวชมเมืองเริ่มจากเขตเมืองเก่าทูมเปี ย (Toompea)
ในเขตอัพเพอร์ ทาวน์ เพื่อให้ ทา่ นได้ ชม The Palace of Toompea ซึง่ ในปั จจุบนั คือ
รัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แล้ วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาที่มีสสี นั สดใสราว
กับภาพวาดมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็ นสง่า แล้ วพาท่านไปชมงานสถาปั ตยกรรม
แบบรัสเซียนออร์ โธดอกซ์ที่โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสเก้ ที่สร้ างขึ ้นตามพระบัญชา
ของชาร์ ล อเล็กซานเดอร์ ที่ 3 โดยช่างฝี มือจากเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ถ่ายรูปกับ DOME
CHURCH
โบสถ์ที่ถกู สร้ างขึ ้นแห่งแรกในสถาปั ตยกรรมแบบกอธิคในยุค
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ผ่านไปชม Tall Herman Tower ป้อมปราการเมืองเก่าในยุค
กลาง จากนันเข้
้ าสูจ่ ตั รุ ัสทาวน์ฮอลล์ในเขตโลเวอร์ ทาวน์ งดงามด้ วยศิลปะแบบกอธิค
สร้ างก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้ านเรื อนทังแบบอาร์
้
ตนูโว, กอธิค ล้ วนได้ รับ
การบูรณะไว้ อย่างน่าชม ใกล้ กนั จะเป็ น The Town Hall Pharmacy ร้ านขายยาที่ถกู
บันทึกว่าเปิ ดกิจการมาตังแต่
้ ปี 1422 และยังคงดําเนินกิจการมาจนถึงปั จจุบนั The
Great Guild Hall อาคารที่ถกู จัดอันดับให้ ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากศาลาเทศบาล
เมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้ าได้ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1407 ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์
จัดแสดงเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ ของเอสโทเนีย จากนันไปชมลั
้
คกี ้เฮาส์ บ้ านที่โชคดี
รอดพ้ นจากไฟไหม้ ครัง้ ใหญ่ของเมือง แล้ วอิสระให้ ทา่ นเดินเล่นชมเมืองบนถนนคน
เดินที่เริ่ มจาก Viru Gate ที่มีสนิ ค้ าพื ้นเมืองอาทิ อําพัน, ผ้ าลินิน เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ทาลลินน์ - แปร์ นู - บ้ านไม้ แบบ Wooden House - ริก้า (ลัตเวีย)

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูเ่ มืองแปร์ นู เมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงที่สดุ
ในฝั่ งตะวันตกชายฝั่ งทะเล ตลอดฤดูร้อนเมืองนี ้จะคึกคักไปด้ วยผู้คนมาพักผ่อนตาก
อากาศ และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆริ มชายหาด บันทึกภาพสวยของเมือง
บ้ านไม้ แบบ Wooden House เป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึง่ ของเอสโทเนียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสูเ่ มืองริ ก้าเมืองหลวงของประเทศลัตเวีย
เริ่มก่อตังประเทศมาตั
้
งแต่
้ ปี
ค.ศ.1201 เป็ นศูนย์กลางของการค้ าระหว่างตะวันตกและตะวันออก จนทําให้ เมืองนี ้
รํ่ ารวยมาแต่โบราณกาลก่อนที่จะเข้ าสูย่ คุ สงครามโลก อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชม
เมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU ELIZABETH HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

พระราชวังรู นดาเล่ - เที่ยวชมเมืองริก้า - ปราสาทริก้า - House of
Blackheads

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเข้ าชมพระราชวังรูนดาเล่ ซึง่ เป็ นพระราชวังทีใ่ หญ่ที่สดุ ของลัตเวีย ก่อสร้ าง
สไตล์บาร็ อกและร็ อกโคโคในศตวรรษที่ 18 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็ น
คนเดียว
กันกับผู้สร้ างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กของรัสเซีย
พระราชวังแห่งนี ้ถือว่าเป็ นพระราชวังฤดูร้อนของท่านดุ๊คแห่งคอร์ แลนด์ เอิรน์ โจฮันน์
ไบรอน บริ เวณของพระราชวังแวดล้ อมไปด้ วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ ผลิและฤดูร้อน
อําลาเมืองแล้ วเดินทางสูเ่ มืองริ ก้า เมืองหลวงของลัตเวียเริ่ มก่อตังประเทศมาตั
้
งแต่
้ ปี
ค.ศ. 1201 และเป็ นศูนย์ กลางของการค้ าระหว่างตะวันตกและตะวันออก จนทําให้
เมืองนี ้รํ่ารวยมาแต่โบราณกาลก่อนที่จะเข้ าสูย่ คุ สงครามโลก
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางกลับสูเ่ มืองริ ก้า นําคณะเที่ยวชมอดีตมืองท่าอันเก่าแก่และเป็ นศูนย์กลาง
ขนส่งทางรถไฟที่สาํ คัญของรัสเซีย ปั จจุบนั ได้ มีการบูรณะฟื น้ ฟูให้ มีความทันสมัยโดย
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในเขตบอลติก เป็ นศูนย์กลางการอุตสาหกรรม, การศึกษาและ
วัฒนธรรม ที่ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ เที่ยวชมบริ เวณเมืองเก่า Riga
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ซึง่ ท่านจะได้ ดมื่ ดํ่ากับสถาปั ตยกรรมอันงดงาม โดยเริ่ มจากถนนอัลเบิร์ตและถนนอลิ
ซาเบธ ที่มีอาคารแบบอาร์ ตนูโวเรี ยงราย สร้ างในยุคกลางอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ไป
ชมเซ็นทรัลมาร์ เก็ต ตลาดสดของชาวเมืองทีค่ ลาคลํา่ ไปด้ วยผู้คน โดยใช้ บริ เวณเดิม
ของโกดังสินค้ าริ มฝั่ งแม่นํ ้าเดากาวา ผ่านไปชมปราสาทริ ก้า ปั จจุบนั เป็ นทําเนียบ
ประธานาธิบดี แล้ วไปบันทึกภาพของเมืองริมฝั่ งแม่นํ ้า เข้ าสูย่ า่ นโอลด์ทาวน์ ชม
ร่องรอยของกําแพงเมืองโบราณที่เคยโอบล้ อมเมือง และป้อมดินปื นที่ยงั คงอนุรักษ์ ไว้ ,
จัตรุ ัสโดม (Dom Square) อันเป็ นที่ตงของ
ั ้ Riga Cathedral มหาวิหารประจําเมืองที่
ใหญ่ที่สดุ ในแถบบอลติก และมีออร์ แกนที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก, ชมอาคาร
Three Brothers อาคาร 3 หลัง ที่ตงอยู
ั ้ เ่ รี ยงกันในต่างรูปแบบ สร้ างในศตวรรษที่ 15
ศตวรรษที่ 16 และกลางศตวรรษที่ 18 ซึง่ อาคารสวยงามเหล่านี ้ล้ วนตกแต่งใน
สถาปั ตยกรรมยุคสมัยกลางทังสิ
้ ้น และถือว่าเป็ นอาคารที่อยูอ่ าศัยจริ งของชาวเมือง
ลัตเวีย ใกล้ กนั มีโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ และอาคาร House of Blackheads อดีต
ศูนย์กลางการค้ าที่พอ่ ค้ าผู้รํ่ารวยคนหนึง่ สร้ างขึ ้นก่อนจะมีกลุม่ พ่อค้ าที่เรี ยกตัวเองว่า
กลุม่ หัวดํา อาคารแห่งนี ้เคยถูกรัสเซียทําลายในปี 1941 แต่ได้ รับการบูรณะเพื่อเฉลิม
ฉลองวาระที่เมืองมีอายุครบ 800 ปี ซึง่ แม้ แต่อนุสาวรี ย์นกั รบโรแลนด์ ซึง่ เป็ นผู้เข้ ามา
ก่อตังเมื
้ องในยุคแรกๆและได้ รับการยกย่องเป็ นนักบุญในเวลาต่อมา
ก็ได้ รับการ
จําลองขึ ้นใหม่อย่างแนบเนียน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU ELIZABETE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

ริก้า - เมืองคอนาส - วิลนิอุส (ลิธัวเนีย)

Local
www.radissonblu.com

เสาร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสูก่ รุงวิลนิอสุ ระหว่างทางแวะพักที่เมืองคอนาส (Kaunas) เมือง
ที่ มี ป ระชากรมากเป็ นอัน ดับ 2 ของประเทศลิทัว เนี ย และยัง เคยเป็ นเมื อ งหลวง
ชัว่ คราวในช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 อีกด้ วย

Buffet
(267 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่เมืองวิลนิอุส เมืองหลวงของประเทศลิ ธัวเนีย (Lithuania) ซึ่งเป็ น
เมืองใหญ่ที่สดุ และมีความสวยงามที่สดุ เมืองหนึ่งของลิธัวเนีย ปั จจุบนั มีประชากร
มากกว่ า 542,000 คน เมื อ งวิ ลนี อุสนี ้ ถูก กล่า วถึ ง ครั ง้ แรกเมื่ อ ปี ค.ศ.1323 ใน
จดหมายของท่าน Grand Duke Gediminas ผู้ปกครองรัฐลิธวั เนียว่าท่านได้ เชิญ
ช่างฝี มือและพ่อค้ าจากประเทศต่างๆ ทางแถบยุโรปให้ มาพํานักอาศัยที่เ มืองนี ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL VILNIUS HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
(104 ก.ม.)

เที่ยวชมเมือง - ปราสาททราไก - จตุรัสทาวน์ ฮอลล์ - ถนนช้ อปปิ ้ ง
เยดิมิโน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะสู่เมืองทราไก เป็ นอดีตเมืองหลวงเก่าศูนย์กลางการปกครองและการทหาร
ก่อนที่ท่านแกรนด์ ด๊ กุ เยอดิมินัสจะทรงย้ ายเมืองหลวงมาอยู่ที่วิลนิอุส ผ่านเสารู ป
แกะสลักนักบุญเซนต์จอนห์นาโปมุก นักบุญอุปถัมภ์เป็ นที่ศรัทธาของชาวเมือง แล้ ว
นําท่านเข้ าชมปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ปราสาทสวยบนเกาะใน
ทะเลสาบเกรฟ สร้ างขึน้ ในศตวรรษที่ 14 เป็ นปราสาทที่ ท่า นแกรนด์ ด๊ ุกวี เ ทาทัส
ประสงค์ใช้ ชีวิตในช่วงบันปลาย
้
ก่อนที่จะกลายเป็ นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 อีกด้ าน
หนึง่ เป็ นโบสถ์และสํานักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน แม้ จะไม่หลงเหลือสิ่งลํ ้าค่ามากนัก
แต่ตวั ปราสาทก็สามารถบอกเล่าถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีตได้ เป็ นอย่างดี ชมวิถี
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวพื ้นเมืองคาราย ชนกลุม่ แรกที่อพยพมาจากเขตทะเลดําที่มี
วัฒนธรรมและภาษาถิ่น
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Chinese
www.novotel.com

อาทิตย์

Buffet
(28 ก.ม.)

Local
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บ่าย
19.00 น.

01 ม.ค. 61
09.00 น.
10.00 น.

13.00 น.
14.00 น.
18.30 น.

02 ม.ค. 61

อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นชมเมืองเก่าเขตจตุรัสทาวน์ฮอลล์ หรื อ เลือกเดินช้ อปปิ ง้ บนถนน
เยดิมิโน ถนนช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่และทันสมัยของเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL VILNIUS HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วิลนิอุส - เฮลซิงกิ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเทีย่ วชมเมืองวิลนีอสุ เมืองหลวงของประเทศลิธวั เนีย เมืองเก่าที่ใหญ่ที่สดุ ใน
แถบยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก เป็ นเมืองทีม่ ีโบสถ์สวยๆ และวิหารต่างๆ ตกแต่ง
ในสไตล์บาร็ อคและโกธิคมากที่สดุ เมืองหนึง่ มีพื ้นที่ครอบคลุมถึง 360 ตาราง
กิโลเมตร ทังนี
้ ้ยังได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การ Unesco อีกด้ วย
นําท่านผ่านไปชมรัฐสภาแห่งชาติ, เลาะเลียบแม่นํ ้าเนริ สเพื่อไปชมสถาปั ตยกรรมของ
เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ปอล ขึ ้นชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาบนยอดเขา (The Hill of
Three Crosses) แล้ วเข้ าสูจ่ ตั รุ ัสคาธีรดาล เขตใจกลางเมืองย่านโอลด์ทาวน์เพื่อชม
งานสถาปั ตยกรรมที่สาํ คัญของเมืองได้ แก่ โบสถ์เซนต์แอนน์ สร้ างด้ วยศิลปะแบบ
กอธิค และทําเนียบของประธานาธิบดี สร้ างในยุคปลายแบบคลาสสิค แล้ วไปชม
Gate of Dawn กําแพงเมืองหลังเดียวที่ยงั หลงเหลือจากศตวรรษที่ 16
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูส่ นามบินวิลนิอสุ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY1106 / AY143
แวะเปลีย่ นเครื่ องทีก่ รุงเฮลซิงกิ (18.30-20.10 / 23.55-14.35+1)

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

Local
www.novotel.com

จันทร์
Buffet

Local

อังคาร

14.35 น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
กําหนดวันเดินทาง

26 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561
ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :








ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
พักห้ องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ
ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ
ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ

79,000.72,000.64,000.9,500.-31,000.-27,000.-

ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ของสายการบินฟิ นน์แอร์ พร้ อมค่าภาษีสนามบินเส้ นทาง BKK-HEL / HEL-VNO /
HEL-BKK และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชม Dome Church in Riga & Tallinn / Rundale Palace/ Gediminas Castle / Trakai Castle
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ทา่ นจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรป
ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ
และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก
หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
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 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ลัตเวีย / ฮังการี (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ FAST LANE
TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อย
กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสู ญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟิ นแอร์ เข้ มงวดเรื่องน้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทาให้ ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม)
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ น
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยไม่มี
เงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจําเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรม
ทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเทีย่ วได้

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)









HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
กรณีแจ้ งยกเลิก หลังจากที่ปิดกรุ๊ปเรี ยบร้ อยแล้ ว
คิดค่าเสียหายตามจริ ง
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น
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ขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิม่ คือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ อง
ไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้ อม
กันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แ น่ใจว่าจะ
ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็ ว
กว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเทีย่ ว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการ
หลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชําระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่
เสียค่าใช้ จ่าย)

ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กํา หนด
ซึง่ ทางบริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋
เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง
ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่
ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินฟิ นแอร์ ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ One World ได้ ขึ ้นอยูก่ บั
เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบิน
เท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่
มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE
SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้
EUR42_BALTIC COUNTRY 8 DAYS (26 Dec, 2017 – 2 Jan, 2018)
6/8

ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้
ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาํ ขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทตี่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตาํ่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฮังการี ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ (3 สัปดาห์ )

คณะผู้เดินทางทุกท่านต้ องมาสแกนลายนิ ้วมือที่ศนู ย์รับยื่นวีซา่ ประเทศฮังการี ด้วยตัวเองทุกท่าน
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคย
มีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 รูป พื ้นหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) ควรมี
อายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป ขนาด 1.5x2 หรื อ 2x2 นิ ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียน
สมรส , หย่า /สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดย
้
ระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเ่ ริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพื่อ
เดินทางไปท่องเทีย่ ว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่
เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดท ณ
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เดือนปั จจุบนั ที่ยื่นคําร้ องขอวีซา่ ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตาํ่ กว่า 6 หลัก
เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ใน
กรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่
ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยใน
ครอบครัวด้ วย
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสาร
ข้ อ 1–6 แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ย และการ
กลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีทเี่ ด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่
การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะ
เป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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