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Insight Northern Europe 
Baltic State the World Heritage Site 

ทวัร์ยโุรปเหนือ 3 ประเทศ เอสโทเนีย ลตัเวีย ลิธวัเนีย 8 วนั 
         เราขอน าท่านท่องเท่ียวยโุรปเหนือกลุม่ประเทศในเขตทะเลบอลตกิ เรียกกนัว่า BALTIC STATE เป็นประเทศเก่าแก่ ท่ีเกิดใหม่
จากการลม่สลายของสหภาพโซเวียตเม่ือปี 1991 มีประวตัศิาสตร์อนัยาวนานมากวา่ 3,000 ปีและเป็นชนกลุม่แรกท่ีเข้ามาตัง้รกรากใน
เขตตอนเหนือของทะเลบอลตกิ บ้านเรือนมีความสวยงามตามแบบฉบบัสแกนดเินเวีย ผสมผสานความเป็นยโุรปกลางอนัทนัสมยั โดย
ได้รับอิทธิพลมาจากเดนมาร์กและสวีเดนเม่ือครัง้ตกเป็นเมืองขึน้ในอดีต สถาปัตยกรรมในยุคกลางโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์หวนชวนให้
ร าลกึถึงอศัวนิเทมปลาร์ในยคุสงครามครูเสด หลงัการเข้าร่วมกบัสมาชิกสหภาพยโุรปอย่างสมบรูณ์ ได้เปิดประเทศอวดโฉมให้
นกัท่องเท่ียวได้มาเยือน เรามีความภาคภมูใิจท่ีจะน าท่านไปท่องเท่ียวชม 3 นครหลวงอนังามสง่า ท่ีได้รับการประกาศให้เป็น WORLD 
HERITAGE โดยองค์การ UNESCO ท่องเท่ียวอย่างมีความสขุและสมัผสัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ ด้วยการดแูลเอาใจใสอ่ย่าง
พถีิพถินั สมกับค าว่าทวัร์มืออาชีพอย่างแท้จริง 
9 เม.ย. 60 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - ทาลลินน์ (เอสโทเนีย) อาทิตย์ 
06.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประตู 8 เคาน์เตอร์ S (15-19) สายการบนิฟินน์แอร์ 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้โดยสารขาออก 

 
 

 
 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดนิทาง โดยซือ้ตัว๋
เคร่ืองบนิ,เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวสิยั อาทิ การ
ยกเลกิเท่ียวบนิ,การลา่ช้าของสายการบนิ, การพลาดเท่ียวบนิ(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การ
นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ิ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เป็นผลท าให้การเดนิทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงิน
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัทฯ มอิาจ
รับผดิชอบได้ 

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงทาลลนิน์ ประเทศเอสโทเนีย โดยสายการบนิฟินน์แอร์  เท่ียวบนิท่ี  
AY090 / AY113 (08.55-15.05 / 16.25-17.00 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีกรุงเฮลซิงกิ) 

 

17.00 น. คณะเดนิทางถึงกรุงทาลลนิท์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย หลงัผา่นพธีิตรวจคน
เข้าเมืองและสมัภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเดนิทางสูภ่ัตตาคาร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
10 เม.ย. 60 ทาลลินน์ - ชายหาดพิริต้า - เที่ยวชมเมืองเก่า - The Palace of 

Toompea - Viru Gate 
จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น เท่ียวชมเมืองโดยเลียบเขตชายฝ่ังทะเลสู่ชายหาดพริิต้า แหลง่พกัผ่อนตากอากาศใน

ฤดรู้อนเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเมือง ท่ีมีทัง้บ้านพักตากอากาศ, ท่าเรือยอร์ช, ป่าสน, 
สวนพฤกษศาสตร์ และศนูย์กีฬาขนาดใหญ่ ตลอดจนสถานท่ีจัดงานดนตรีกลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ ชายหาดแห่งนีเ้คยใช้เป็นสถานท่ีแข่งขนัเรือใบรีกตัต้าในกีฬาโอลิมปิกฤดู
ร้อนในปี 1980 มาแล้ว แวะชมคอนแวนต์ของนกับญุ บริกิตต้า ถกูสร้างขึน้ในปี 1436 
แม้ในปัจจบุนัจะไมส่ามารถบูรณะซากปรักหกัพงัให้ได้คงเดิม แตก่็มีนักท่องเท่ียวแวะ
เวียนมาเย่ียมชมไมข่าดสาย แล้วน าท่านไปถ่ายรูปสวยกบัแคทเดอริกพาเลซ & ปาร์ค 
เคยเป็นท่ีประทบัส่วนพระองค์ของพระเจ้าซาร์มาตัง้แตปี่ 1714 ตวัพระราชวงัแบบบา
ร็อกโอบล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ่ท่ีมีต้นโอ๊คและต้นเชสนัทอายหุลายร้อยปี มีบงึน า้
เป็นท่ีอาศยัของฝงูหงส์, น า้พ,ุ รูปปัน้แกะสลกั และแปลงดอกไม้หลากสีสนัท่ีท่านไม่

 

 

http://www.radissonblu.com/
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ควรพลาดชม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย เข้าสูเ่ขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลนิน์ ท่ีมีก าแพงเมืองและปอ้มปราการในยคุกลาง

โอบล้อมชวนให้นึกไปถึงยคุอศัวนิ ยเูนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกและได้รับ
การอนรัุกษ์เป็นอย่างดี น าท่านเท่ียวชมเมืองเร่ิมจากเขตเมืองเก่าทมูเปีย (Toompea) 
ในเขตอพัเพอร์ทาวน์ เพ่ือให้ท่านได้ชม The Palace of Toompea ซึ่งในปัจจบุนัคือ
รัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แล้วไปชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามาท่ีมีสีสนัสดใสราว
กบัภาพวาดมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเดน่เป็นสง่า แล้วพาท่านไปชมงานสถาปัตยกรรม
แบบรัสเซียนออร์โธดอกซ์ท่ีโบสถ์อเลก็ซานเดอร์เนฟสเก้ ท่ีสร้างขึน้ตามพระบญัชา
ของชาร์ล อเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 โดยช่างฝีมือจากเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก ถ่ายรูปกบั DOME 
CHURCH โบสถ์ท่ีถกูสร้างขึน้แห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในยคุ
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ผา่นไปชม Tall Herman Tower ปอ้มปราการเมืองเก่าในยคุ
กลาง จากนัน้เข้าสูจ่ตัรัุสทาวน์ฮอลล์ในเขตโลเวอร์ทาวน์ งดงามด้วยศิลปะแบบกอธิค
สร้างก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 15 อาคารบ้านเรือนทัง้แบบอาร์ตนโูว, กอธิค ล้วนได้รับ
การบรูณะไว้อย่างน่าชม ใกล้กนัจะเป็น The Town Hall Pharmacy ร้านขายยาท่ีถกู
บนัทึกวา่เปิดกิจการมาตัง้แตปี่ 1422 และยงัคงด าเนินกิจการมาจนถึงปัจจบุนั The 
Great Guild Hall อาคารท่ีถกูจดัอนัดบัให้ใหญ่เป็นอันดบัสองรองจากศาลาเทศบาล
เมืองทาลลนิน์ โดยสมาคมพอ่ค้าได้สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1407 ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ์
จดัแสดงเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของเอสโทเนีย จากนัน้ไปชมลคักีเ้ฮาส์ บ้านท่ีโชคดี
รอดพ้นจากไฟไหม้ครัง้ใหญ่ของเมือง แล้วอิสระให้ท่านเดนิเลน่ชมเมืองบนถนนคน
เดนิท่ีเร่ิมจาก Viru Gate ท่ีมีสนิค้าพืน้เมืองอาทิ อ าพนั, ผ้าลนิิน เป็นต้น 

 

 
 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
11 เม.ย. 60 ทาลลินน์ - แปร์นู - บ้านไม้แบบ Wooden House - ริก้า (ลัตเวีย) อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดนิทางสูเ่มืองแปร์น ู เมืองพกัผอ่นตากอากาศในช่วงฤดรู้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ

ในฝ่ังตะวนัตกชายฝ่ังทะเล ตลอดฤดรู้อนเมืองนีจ้ะคกึคกัไปด้วยผู้คนมาพกัผอ่นตาก
อากาศ และเพลิดเพลนิไปกบักิจกรรมตา่งๆริมชายหาด บนัทึกภาพสวยของเมือง 
บ้านไม้แบบ Wooden House เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเอสโทเนียน 

(128 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย เดนิทางตอ่สูเ่มืองริก้าเมืองหลวงของประเทศลตัเวีย เร่ิมก่อตัง้ประเทศมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1201 เป็นศนูย์กลางของการค้าระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออก จนท าให้เมืองนี ้
ร ่ารวยมาแตโ่บราณกาลก่อนท่ีจะเข้าสูย่คุสงครามโลก อิสระให้ท่านได้เดนิเท่ียวชม
เมืองตามอธัยาศยั 

(180 ก.ม.) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  RADISSON BLU ELIZABETH HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

12 เม.ย. 60 พระราชวังรูนดาเล่ - เที่ยวชมเมืองริก้า - ปราสาทริก้า - House of 
Blackheads 

พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเข้าชมพระราชวงัรูนดาเล ่ ซึ่งเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุของลตัเวีย ก่อสร้าง

สไตล์บาร็อกและร็อกโคโคในศตวรรษท่ี 18 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็น
คนเดียว กนักบัผู้สร้างพระราชวงัฤดหูนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกของรัสเซีย 
พระราชวงัแห่งนีถื้อวา่เป็นพระราชวงัฤดรู้อนของท่านดุ๊คแห่งคอร์แลนด์ เอิรน์ โจฮนัน์ 
ไบรอน บริเวณของพระราชวงัแวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดใูบไม้ผลแิละฤดรู้อน 
อ าลาเมืองแล้วเดนิทางสู่เมืองริก้า เมืองหลวงของลตัเวียเร่ิมก่อตัง้ประเทศมาตัง้แตปี่ 
ค.ศ. 1201 และเป็นศนูย์ กลางของการค้าระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออก จนท าให้
เมืองนีร้ ่ารวยมาแตโ่บราณกาลก่อนท่ีจะเข้าสูย่คุสงครามโลก 

(68 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/
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บา่ย เดนิทางกลบัสู่เมืองริก้า น าคณะเท่ียวชมอดีตมืองท่าอนัเก่าแก่และเป็นศนูย์กลาง
ขนสง่ทางรถไฟท่ีส าคญัของรัสเซีย ปัจจบุนัได้มีการบรูณะฟืน้ฟใูห้มีความทนัสมยัโดย
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในเขตบอลตกิ เป็นศนูย์กลางการอตุสาหกรรม, การศกึษาและ
วฒันธรรม ท่ีควบคูไ่ปกับการพฒันาอย่างไมห่ยดุยัง้ เท่ียวชมบริเวณเมืองเก่า Riga 
ซึ่งท่านจะได้ดื่มด ่ากับสถาปัตยกรรมอนังดงาม โดยเร่ิมจากถนนอลัเบิร์ตและถนนอลิ
ซาเบธ ท่ีมีอาคารแบบอาร์ตนโูวเรียงราย สร้างในยคุกลางอายเุก่าแก่กว่า 800 ปี ไป
ชมเซ็นทรัลมาร์เก็ต ตลาดสดของชาวเมืองท่ีคลาคล ่าไปด้วยผู้คน โดยใช้บริเวณเดิม
ของโกดงัสนิค้าริมฝ่ังแมน่ า้เดากาวา ผ่านไปชมปราสาทริก้า ปัจจบุนัเป็นท าเนียบ
ประธานาธิบดี แล้วไปบนัทึกภาพของเมืองริมฝ่ังแมน่ า้ เข้าสูย่่านโอลด์ทาวน์ ชม
ร่องรอยของก าแพงเมืองโบราณท่ีเคยโอบล้อมเมือง และปอ้มดนิปืนท่ียงัคงอนรัุกษ์ไว้, 
จตัรัุสโดม (Dom Square) อนัเป็นท่ีตัง้ของ Riga Cathedral มหาวหิารประจ าเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในแถบบอลตกิ และมีออร์แกนท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก, ชมอาคาร 
Three Brothers อาคาร 3 หลงั ท่ีตัง้อยู่เรียงกนัในตา่งรูปแบบ สร้างในศตวรรษท่ี 15 
ศตวรรษท่ี 16 และกลางศตวรรษท่ี 18 ซึ่งอาคารสวยงามเหลา่นีล้้วนตกแตง่ใน
สถาปัตยกรรมยคุสมยักลางทัง้สิน้ และถือวา่เป็นอาคารท่ีอยู่อาศยัจริงของชาวเมือง
ลตัเวีย ใกล้กนัมีโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ และอาคาร House of Blackheads อดีต
ศนูย์กลางการค้าท่ีพอ่ค้าผู้ร ่ารวยคนหนึ่งสร้างขึน้ก่อนจะมีกลุม่พอ่ค้าท่ีเรียกตวัเองวา่
กลุม่หวัด า อาคารแห่งนีเ้คยถกูรัสเซียท าลายในปี 1941 แตไ่ด้รับการบรูณะเพ่ือเฉลมิ
ฉลองวาระท่ีเมืองมีอายคุรบ 800 ปี ซึ่งแม้แตอ่นสุาวรีย์นกัรบโรแลนด์ ซึ่งเป็นผู้เข้ามา
ก่อตัง้เมืองในยคุแรกๆและได้รับการยกย่องเป็นนกับญุในเวลาตอ่มา ก็ได้รับการ
จ าลองขึน้ใหมอ่ย่างแนบเนียน 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU ELIZABETE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั  
www.radissonblu.com 

13 เม.ย. 60 ริก้า - เมืองคอนาส - วิลนิอสุ (ลิธัวเนีย)  พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่กรุงวิลนิอุส ระหวา่งทางแวะพกัท่ีเมืองคอนาส (Kaunas) เมือง

ท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศลิทัวเนีย และยังเคยเป็นเมืองหลวง
ชัว่คราวในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 อีกด้วย  

(267 ก.ม.) 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย ออกเดินทางต่อสู่เมืองวิลนิอุส เมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) ซึ่งเป็น

เมืองใหญ่ท่ีสดุและมีความสวยงามท่ีสดุเมืองหนึ่งของลิธัวเนีย ปัจจุบนัมีประชากร
มากกว่า 542,000 คน เมืองวิลนีอุสนี ้ถูกกล่าวถึงครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ.1323 ใน
จดหมายของท่าน Grand Duke Gediminas ผู้ ปกครองรัฐลิธัวเนียว่าท่านได้เชิญ
ช่างฝีมือและพอ่ค้าจากประเทศตา่งๆ ทางแถบยโุรปให้มาพ านกัอาศยัท่ีเมืองนี ้

(104 ก.ม.) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL VILNIUS HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.novotel.com  
14 เม.ย. 60 เที่ยวชมเมือง - ปราสาททราไก - จตุรัสทาวน์ฮอลล์ - ถนนช้อปป้ิง

เยดิมิโน 
ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะสู่เมืองทราไก เป็นอดีตเมืองหลวงเก่าศูนย์กลางการปกครองและการทหาร 

ก่อนท่ีท่านแกรนด์ดุ๊กเยอดิมินัสจะทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ีวิลนิอุส ผ่านเสารูป
แกะสลกันักบุญเซนต์จอนห์นาโปมกุ นักบญุอุปถัมภ์เป็นท่ีศรัทธาของชาวเมือง แล้ว
น าท่านเข้าชมปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ปราสาทสวยบนเกาะใน
ทะเลสาบเกรฟ สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ีท่านแกรนด์ดุ๊ กวีเทาทัส
ประสงค์ใช้ชีวติในช่วงบัน้ปลาย ก่อนท่ีจะกลายเป็นคกุในช่วงศตวรรษท่ี  17 อีกด้าน
หนึ่งเป็นโบสถ์และส านักสงฆ์ในนิกายเบเนดกิทีน แม้จะไม่หลงเหลือสิง่ล า้ค่ามากนัก

(28 ก.ม.) 

 

http://www.radissonblu.com/
http://www.novotel.com/
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แต่ตัวปราสาทก็สามารถบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตได้เป็นอย่างดี ชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมืองคาราย ชนกลุ่มแรกท่ีอพยพมาจากเขตทะเลด าท่ีมี
วฒันธรรมและภาษาถิ่น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเท่ียวชมเมืองวลินีอสุ เมืองหลวงของประเทศลิธวัเนีย เมืองเก่าท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

แถบยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก เป็นเมืองท่ีมีโบสถ์สวยๆ และวหิารตา่งๆ ตกแตง่
ในสไตล์บาร็อคและโกธิคมากท่ีสดุเมืองหนึ่ง มีพืน้ท่ีครอบคลมุถึง 360 ตาราง
กิโลเมตร ทัง้นีย้งัได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ Unesco อีกด้วย 
น าท่านผา่นไปชมรัฐสภาแห่งชาต,ิ เลาะเลียบแมน่ า้เนริสเพ่ือไปชมสถาปัตยกรรมของ
เซนต์ปีเตอร์แอนด์ปอล ขึน้ชมววิทิวทัศน์แบบพาโนรามาบนยอดเขา (The Hill of 
Three Crosses) แล้วเข้าสูจ่ตัรัุสคาธีรดาล เขตใจกลางเมืองย่านโอลด์ทาวน์เพ่ือชม
งานสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัของเมืองได้แก่ โบสถ์เซนต์แอนน์ สร้างด้วยศิลปะแบบ
กอธิค และท าเนียบของประธานาธิบดี สร้างในยุคปลายแบบคลาสสคิ แล้วไปชม 
Gate of Dawn ก าแพงเมืองหลงัเดียวท่ียงัหลงเหลือจากศตวรรษท่ี 16 แล้วอิสระให้
ท่านเดนิเลน่ชมเมืองเก่าเขตจตรัุสทาวน์ฮอลล์ หรือ เลือกเดนิช้อปปิง้บนถนนเยดมิโิน 
ถนนช้อปปิง้ขนาดใหญ่และทนัสมยัของเมือง 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL VILNIUS HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.novotel.com  
15 เม.ย. 60 วิลนิอุส - เฮลซิงกิ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิวลินิอสุ เพ่ือเตรียมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
10.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี AY132 / AY089 

แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีกรุงเฮลซิงกิ (10.40-12.20 / 17.35-07.15+1) 
 

16 เม.ย. 60 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ 
07.15 น. น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

9 - 16 เมษายน 2560 
 

คา่ทวัร์ตอ่ท่าน :  
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single room) จ่ายเพิม่ท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เดก็หกัท่านละ 

87,000.- 
79,000.- 
70,000.- 
10,000.- 

-31,000.- 
-26,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ของสายการบนิฟินน์แอร์ พร้อมคา่ภาษีสนามบนิเส้นทาง BKK-HEL / HEL-VNO / 

HEL-BKK และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2559  
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าชม Dome Church in Riga & Tallinn / Rundale Palace/ Gediminas Castle /  Trakai Castle  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน

กรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรป
สว่นใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุม
นานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

http://www.novotel.com/
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 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าลตัเวีย / ฟินแลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE 

TRIPPER PLAN คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อย
กวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท  
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเท่ียวบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม (สายการบนิฟินแอร์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 
คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหาร

และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่าน

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทัวร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อน
การเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยไมมี่
เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกับผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 59-45 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44-30 วนั หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14-วนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 75% ของคา่ทวัร์ 
  ในกรณีท่ีวนัเดนิทางดงักล่าวเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
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  กรณีแจ้งยกเลกิ หลงัจากท่ีปิดกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว  คดิคา่เสียหายตามจริง 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืน

ขอวีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้อง
ไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวี
ซ่า ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อม
กนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะ
ได้รับการพจิารณาอนมุตั ิ  วีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็ว
กวา่การย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดนิทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจาก
กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์
เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิ
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่

เสยีค่าใช้จ่าย) 
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด 
ซึ่งทางบริษัท ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทาง
ดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ี ฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ี
ท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิฟินแอร์ ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ได้ขึน้อยู่กบั

เง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิ
เท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง 

/ ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
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ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัด และ

ไมมี่อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน
ด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่าง
การเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนั
เดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิม่เติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้โดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ี
ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้โดยสาร ซึ่งความรับผดิชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฟินแลนด์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วันท าการ (3 สัปดาห์) 
คณะผู้เดนิทางทกุท่านต้องมาสแกนลายนิว้มือท่ีศนูย์รับย่ืนวีซ่าประเทศฟินแลน์ด้วยตวัเองทกุท่าน 

  พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่่าจะเคย
มีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ (ไม่ใช่รูปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน)  ควรมี
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อายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียน

สมรส , หย่า /ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดย

ระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือ
เดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่
เกิน 6  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดท ณ 
เดือนปัจจบุนัท่ีย่ืนค าร้องขอวีซ่า ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั 
เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ใน
กรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย  

      ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 
  กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสาร

ข้อ 1–6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการ
กลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี

บดิา, มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่
การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้อง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตาม
นดัหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวี
ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่าไมว่่าจะ
เป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไมมี่สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


