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BALTIC ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด ์
จุดเด่น 

 
• กรงุทาลลนิน ์เมอืงหลวงเอสโทเนียงดงามไมต่า่งไปจากปร๊ากหรอืครมุลอฟ  
• กรงุรกิา้ เมอืงหลวงลัตเวยี ที!ใหญท่ี!สดุในแถบบอลตกิงดงามดว้ยศลิป สถาปัตยกรรม  
• กรงุวลินีอสุ เมอืงหลวงลธัิวเนีย ซึ!งมทีี!ตั +งลกึเขา้ไปในแผน่ดนิตา่งไปจากเพื!อนทั +งสองที!อยูต่ดิทะเลแตก็่งดงาม

ดว้ยสถาปัตยกรรมโกธกิแหง่ศตวรรษที!15  
• ทอ่งทะเลบอลตกิที!งดงาม เพลดิเพลนิไปกบัทวิทัศน ์2 ฝั!ง ของเอสโตเนียและฟินแลนด ์ 
• กรงุเฮลซงิก ิชมเมอืงที!มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานที!มเีอกลักษณ์ พรอ้มเลอืกซื+อหาสนิคา้ทอ้งถิ!น อาท ิไขป่ลา

คารเ์วยี, ผลติภัณฑทํ์าจากหนังกวางเรนเดยีร ์และสนิคา้ที!ระลกึอกีมากมาย 
 

 

ชื�อโปรแกรม BALTIC ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด ์  
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จาํนวน 7 วนั 5 คนื 
 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 
วนัที� 1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ - เฮลซงิก ิ- วลินอีสุ (ลทิวัเนยี) 
 
05:30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั +น 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์G 

สายการบนิ Finn Air โดยมเีจา้หนา้ที!ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

08:55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเฮลซงิก ิโดยเที!ยวบนิที! AY090 
 
15:20 น. เดนิทางถงึ กรงุเฮลซงิก ิHelsinki ประเทศฟินแลนด ์เพื!อแวะเปลี!ยนเครื!อง 
 
16:20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุวลินีอสุ Vilnius โดยเที!ยวบนิที! AY133 
 
17:35 น. เดนิทางถงึ กรงุวลินีอสุ Vilnius ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูท่ี!

พัก ระหวา่งทางเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศยามเย็นของ กรงุวลินีอสุ Vilnius ที!เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
 
คํ�า บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  BEST WESTERN HOTEL, VILNIUS หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
วนัที� 2 กรงุวลินอีสุ - ทราไก - เนนิแหง่ไมก้างเขน - รกิา้ (ลตัเวยี) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําชมเมอืงเกา่ กรงุวลินีอสุ Vilnius ที!ตั +งอยูร่ะหวา่งแมนํ่+าสองสาย เนรสิ Neris และ วลิเนเล Vilnele  และ

ลอ้มรอบไปดว้ยเนนิเขาที!มตีน้ไมเ้ขยีวขจ ีเป็นเมอืงที!สวยที!สดุในลธัิวเนีย เมอืงดังกลา่วถกูสรา้งขึ+นในปี 
ค.ศ. 1323 ผา่นรอ้นผา่นหนาวมามาหลายครั+ง ไมว่า่จะเป็นความขัดแยง้ทางดา้นผลประโยชนท์างการคา้ 
ทําใหเ้กดิสงครามหลายครั+งในหลายศตวรรษตอ่มา ถกูยดึครองก็หลายครั+ง หรอื เกดิไฟไหมใ้หญห่ลาย
ครา อยา่งไรก็ตาม วลิเนียสก็สามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองไดท้กุครั +ง ในฐานะที!เป็นจุดเชื!อมตอ่ทาง
วัฒนธรรมระหวา่งโรมัน ไบเซนไทน์ ยโุรป และ ยเูรเซยี ทําใหเ้ราสามารถเห็นสถาปัตยกรรมของยุโรป 
หลากหลาย ตั +งแต่ยุคกอธคิ เรเนซองค ์บาโรค และ คลาสสคิ ตั +งอยู่ในผังเมืองแบบยุคกลาง ทําให ้
ยเูนสโกประกาศใหเ้มอืงเกา่วลิเนียสเป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 ชมความสวยงามของโบสถส์วยๆ 
และวหิารตา่งๆ ที!ตกแตง่ในสไตลบ์าร็อคและโกธคิ ชม Gate of Dawn หรอืกําแพงเมอืงจากศตวรรษที! 
16 ชมยา่นเมอืงเกา่ที!ถอืวา่เป็นเขตเมอืงเกา่ที!ใหญท่ี!สดุในเขตยโุรปกลาง และถา่ยรปูกบัความงดงามของ
อาคารเกา่แกเ่มื!อครั +งสมัยศตวรรษที! 15 – 16 
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เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางสูเ่มอืง ทราไก TRAKAI เมอืงหลวงเกา่ของ ประเทศลทัิวเนีย ศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์อง

ลทัิวเนีย ปัจจุบันเป็นเมอืงพักตากอากาศรมิทะเลสาบที!ไดรั้บความนิยมจากนักทอ่งเที!ยวเป็นอย่างมาก 
ลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบกวา่ 200 แหง่ จากนั+น นําท่านเขา้ชม ปราสาท TRAKAI ISLAND CASTLE 
HISTORY MUSEUM เป็นปราสาทที!ตั +งอยูบ่นเกาะรมิ ทะเลสาบเกรฟ Galve เริ!มกอ่สรา้งเมื!อปีศตวรรษที! 
14 โดยทา่น แกรนดด์ุก๊วเีทาทัส Vytautas ที!ประสงคจ์ะใชช้วีติในบั +นปลาย กอ่นที!จะกลายเป็นคกุในชว่ง
ศตวรรษที! 17 ใหท้า่นไดช้มความยิ!งใหญข่องปราสาทที!สรา้งขึ+นมาจากาหนิลว้นๆ และเพลดิเพลนิไปกับ
ทวิทัศนร์อบปราสาทที!แสนสวยงาม จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ชวัเลย ์Siauliai เมอืงที!มี
ความเกา่แกอ่กีเมอืงหนึ!ง ในอดตีเคยถูกเผาในยุคสงครามถงึ 7 ครั +งดว้ยกันปัจจุบันทางการไดฟื้+นฟจูน
กลายมาเป็นศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม และอตุสาหกรรมที!สําคัญเมอืงหนึ!งของลทัิวเนีย ระหวา่งทาง นํา
ทา่นแวะชม สสุานไมก้างเขน Hill of Crosses สถานที!อันแสดงถงึความเชื!อของผูค้นที!นับถอืศาสนา
ครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ ซึ!งมมีายาวนานนับตั +งแตช่ว่งยคุสงคราม สถานที!แหง่นี+เปรยีบเสมอืนสสุานไม ้
กางเขนนับแสนชิ+น แมก้ระทั!งปัจจบุนันี+ก็ยังมคีนนํามาทิ+งอยา่งตอ่เนื!อง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ถา่ยภาพ 
และชมววิบนยอดเขาแบบพาโนรามา นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศลัตเวยีสูเ่มอืง Pilsrundale 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงรกิา้ เมอืงหลวงของประเทศลัตเวยี ซึ!งไดป้ระกาศอสิรภาพในปี ค.ศ. 1991 

 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 
ที�พกั  RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA หรอืเทยีบเทา่                                           
 

 
 
วนัที� 3 รนูดาพาเลซ - รกิา้ - ชมเมอืงเกา่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (แบบ Scandinavian) 

นําทา่นชม รนูดาเลพาเลซ Rundale Palace ซึ!งเป็นพระราชวังที!ใหญท่ี!สดุของลัตเวยี สรา้งในศตวรรษที! 
18 โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ซึ!งเป็นคนเดยีวกับผูส้รา้งพระราชวังฤดหูนาวในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์
ในรัสเซยี พระราชวังแหง่นี+สรา้งในสไตลบ์าร็อค และร็อคโคโค โดยใหเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น แวดลอ้มไป
ดว้ยสวนสวยในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ!น) 
นําทา่นกลับสู ่กรุงรกิา Riga เมอืงหลวงของลัทเวยี Latvia นําคณะเที!ยวชม กรุงรกิา Riga อดตีเคยเป็น
เมอืงทา่ และเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ทางรถไฟที!สําคัญของรัสเซยี ปัจจุบันไดบ้รูณะและฟื+นฟใูหม้คีวาม
ทันสมัย จนกลายมาเป็นศนูยก์ลางการศกึษา วัฒนธรรม และอตุสาหกรรมที!ยังคงพัฒนาอยา่งไมห่ยดุยั +ง 
เป็นเมอืงที!มีสว่นผสมของอทิธพิลแบบ ลัตเวียน รัสเซยีน และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอันงดงาม จากถนนอัลเบริต์ และถนนอลซิาเบธ ชมอาคารแบบอารต์นูโว ที!สรา้งในยุค
กลางอายเุกา่แกก่วา่ 800 ปี ชม Central Market ที!จะไดเ้ห็นวถิชีวีติของชาวเมอืง ผ่านชมปราสาทรกิา้ 
ซึ!งปัจจบุนัไดใ้ชเ้ป็นทําเนียบประธานาธบิด ีนําทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ ผา่นชม ร่องรอยกําแพงเมอืงโบราณ 
และ โบสถ ์St Peter Cathedral ที!งดงาม 

 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 



  

 

4 

ที�พกั  RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
วนัที� 4 รกิา้ - แปรน์ ู(เอสโทเนยี) - ทาลลนิน ์- เขตโอลดท์าวน ์& โลเวอร ์ทาวน ์- ทาลลนิน ์
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืง แปรนู์ ประเทศเอสโตเนีย Estonia เป็นเมอืงพักผ่อนตากอากาศในชว่งฤดู
รอ้นทมีี!ชื!อเสยีงที!สดุในฝั!งตะวันตกรมิทะเลบอลตกิ ผ่านชมความสวยงามของเมอืง ชม บา้นไมแ้บบ 
Wooden House ซึ!งเป็นเสน่หอ์กีอยา่งหนึ!ง ของเอสโตเนีย 
 

เท ี�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ!น) 
เดนิทางสูเ่มอืง ทาลลนิน ์Tallinn นําทา่นเที!ยวชมเมอืง ทาลลนิน ์Tallinn ซึ!งมปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน
มากกวา่ 3,000 ปี เคยถกูยดึครองโดยเดนมารก์ สวเีดน และรัสเซยี ภายหลังไดอ้สิรภาพจากสหภาพโซ
เวยีต ในปี ค.ศ.1991 ซึ!งองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก นําท่านเที!ยวชมเขตโอลดท์าวน์
ของเมอืงทาลลนินท์ี!โอบลอ้มดว้ยกําแพงเมอืงและป้อมปราการในยคุกลาง ใหบ้รรยากาศเหมอืนอยูใ่นยคุ
อัศวนิ ชมเขตเมอืงเกา่ ทมูเปีย Toompea ในเขตอัพเพอรท์าวน์ ชม The Palace of Toompea ซึ!ง
ปัจจุบัน คอืรัฐสภาแหง่เอสโตเนีย แลว้ไปชมววิทวิทัศน์ของเมอืงแบบพาโนรามา ที!มสีสีันสดใสราวกับ
ภาพวาด ม ีโบสถเ์ซนต ์โอลาฟ โดดเดน่เป็นสงา่ ชม โบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสเก ้Alexanmer Nevsky 
Cathedral โบสถใ์หญท่ี!มยีอดโดมใหญท่ี!สดุในเมอืงทาลลนิน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีนออรโ์ธด็
อกซ ์สรา้งขึ+นเมื!อปี ค.ศ.1900 ในชว่งที!เอสโตเนียเป็นสว่นหนึ!งของจักรวรรดซิารแ์หง่รัสเซยี สรา้งขึ+นเพื!อ
อทุศิใหก้ับเจา้ชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวทิซ ์เนฟสกี+ PRINCE ALEXANDER YAROSALVITZ 
NEVSKY จากนั+น เขา้สูเ่ขตโลเวอร ์ทาวน์ ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนที!งดงามในสไตลศ์ลิปะแบบอารต์นูโว 
และโกธคิ, ผ่านชมรา้นขายยา The Town Hall Pharmacy  ที!เปิดกจิการมาตั +งแตปี่ ค.ศ.1422 จนถงึ
ปัจจบุนั, The Great Hall อาคารที!ถกูจัดอนัดับวา่มคีวามใหญโ่ตเป็นอนัดับสอง รองจากศาลาวา่การเมอืง
ทาลลนิน ์ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑจั์ดแสดงเกี!ยวกบัประวตัศิาสตรข์องเอสโตเนีย, ผา่นชม ลัคกี+เฮาส ์บา้นที!
รอดพน้จากไฟไหมค้รั +งใหญข่องเมอืง 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
ท ี�พกั  SOKOS HOTEL PRESIDENTTI, TALLINN  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที� 5 ทาลลนิน ์– เฮลซงิก ิ
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูท่่าเรือ เพื!อลงเรือเดนิสมทุรขนาดใหญ ่ออกเดนิทางจากขา้มจาก เมอืงกรุงทาลลนิน ์
Tallinn สูเ่มืองเฮลซงิก ิHelsinki ท่องทะเลบอลตกิที!งดงาม เพลดิเพลนิไปกับทวิทัศน์ 2 ฝั!ง ของ
เอสโตเนีย และฟินแลนด ์และชอ้ปปิ+งสนิคา้ปลอดภาษีบนเรอืตามอธัยาศัย 
 

เท ี�ยง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 นําทา่นเที!ยวชม เฮลซงิก ิHelsinki ชมเมอืงที!มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานที!มเีอกลักษณ์ของตนเอง ทา่น

จะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีที!จัตุรัสหนา้โบสถ ์อันเป็นสถานที!ถา่ยทําภาพยนตรท์ี!ชนะ
รางวัลออสการเ์รื!อง เรดส ์โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซงิกแิทนกรุงเลนนิกราดในสหภาพโซเวยีต ผ่าน
ชม จัตรัุสซเีนท Senate Square ใจกลางเมอืงโบสถห์นิเทมเปเลยีวคโิอ Rock Church ซึ!งสรา้งในภเูขา
หนิแกรนติขนาดมหมึา, มหาวหิารอสุเพนสก ีUspenski Cathedral และหากอากาศอํานวย นําทา่นชม
อนุสาวรยีร์ูปทรงแปลกตาของ ซองน์ซเิมลอิสุ The Sibelius Monument อนุสรณ์ของนักประพันธเ์พลง
ชาวฟินแลนดท์ี!มชีื!อเสยีงไปทั!วโลก นําทา่นเดนิเลน่บรเิวณ ตลาดรมิทา่เรอื Market Square ที!มทัี +งสว่น
ของตลาดปลา ตลาดผลไม ้และสนิคา้อกีมากมาย ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติของชาวเมอืง พรอ้มเลอืกซื+อหา
สนิคา้ทอ้งถิ!น อาท ิไขป่ลาคารเ์วยี, ผลติภัณฑทํ์าจากหนังกวางเรนเดยีร ์และสนิคา้ที!ระลกึอกีมากมาย 

 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
ท ี�พกั  SOKOS HOTEL PRESIDENTTI, HELSINKI หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
วนัที� 6 เฮลซงิก ิ- ประเทศไทย 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท้า่นเดนิเลอืกชอ้ปปิ+งบน ถนนมานไฮม ์ManheimStreet ที!เต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย
และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่อาทเิชน่ หา้ง STOCKMANN, FORUM, SOKO 
 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เฮลซงิก ิHelsinki 
 
17:10 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Finn Air เที!ยวบนิที! AY089 
 
วนัที� 7 สมรุปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 
 
07:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดี�ยว 

เดอืน  สงิหาคม 
06 ส.ค. 59 - 12 ส.ค. 59 * Long Weekend (วันแม)่ 59,888 57,888 55,888 9,000 
13 ส.ค. 59 - 19 ส.ค. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
19 ส.ค. 59 - 25 ส.ค. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
27 ส.ค. 59 - 02 ส.ค. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
เดอืน  กนัยายน 
03 ก.ย. 59 - 09 ก.ย. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
11 ก.ย. 59 - 17 ก.ย. 59  59,888 57,888 55,888 9,000 
17 ก.ย. 59 - 23 ก.ย. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
24 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
29 ก.ย. 59 - 06 ต.ค. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
เดอืน  ตลุาคม 
04 ต.ค. 59 - 10 ต.ค. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
06 ต.ค. 59 - 12 ต.ค. 59  59,888 57,888 55,888 9,000 
11 ต.ค. 59 - 17 ต.ค. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
18 ต.ค. 59 - 24 ต.ค. 59 * Long Weekend (วันปิยะ) 65,888 63,888 61,888 9,000 
25 ต.ค. 59 - 31 ต.ค. 59  65,888 63,888 61,888 9,000 
 
หมายเหต ุ

• กรณีที!ทา่นตอ้งออกตั�วเครื!องบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั�วที!สามารถเลื!อนเวลาและวันเดนิทางได ้บางกรณีที!
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี!ยนแปลงวันเวลาบนิ มฉิะนั+นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั +งสิ+น 

• กรณีที!ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื+อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
• กรุณาสง่รายชื!อผูเ้ดนิทาง (สําเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้ับเจา้หนา้ที!หลังจากที!ไดชํ้าระคา่มัดจําทัวรห์รอืคา่ทัวร์

สว่นที!เหลอื กรณีที!ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชื!อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที!ใหท้ราบ  
• บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมดํ่าเนนิสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกตั�วเครื!องบนิ (กรณีที!ออก

ตั�วเครื!องบนิแลว้สะกดชื!อ-นามสกลุผดิ) 
• หลังจากที!ทา่นไดชํ้าระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นที!เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ี!ทา่นไดร้ะบไุว ้
• ราคาทัวรใ์ชตั้�วเครื!องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื!อนวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที!ระบุ

เทา่นั+น 
• บรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ที!ไมรู่จั้กกัน กรณีที!ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายคา่พักเดี!ยว

เพิ!มตามราคาที!ระบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นั+น 
• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
• ลกูคา้ที!เดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ!มเตมิ (พักเดี!ยว) ขึ+นอยูก่บัมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไมม่ี

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• ลกูคา้ทกุทา่น การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสํิาหรับนักทอ่งเที!ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเก็บเพื!อ

เป็นสนินํ+าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ รบกวนทกุทา่นเตรยีมเงนิ (มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง) 
 
อตัราคา่บรกิารนีYรวม 

• คา่ตั�วเครื!องบนิไป – กลับคณะ 
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• คา่ที!พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ
แข่งขันกฬีา หรือกจิกรรมอื!นๆ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีาร
ปรับเปลี!ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมื+อ ตามที!ระบใุนรายการ ขอสงวนสทิธิ�นการเปลี!ยนแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานที!ที!ระบไุวใ้นรายการ  
• มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเที!ยว และอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื!อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ**ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซื+อประกนัการเดนิทางเพื!อใหค้รอบคลมุในเรื!องสขุภาพ ทา่นสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ!มเตมิไดท้ี!เจา้หนา้ของบรษัิทฯ** อตัราเบี+ยประกนัเริ!มตน้ 390 บาท ขึ+นอยูร่ะยะเวลาการ
เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศนําเที!ยวตามรายการ พรอ้มพนักงานขับรถที!ชํานาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
• ค่าธรรมเนียมในการยื!นวีซ่าท่องเที!ยว Schengen (ค่าวีซ่าอาจมีขึ+นลงตามอัตราค่าเงินในแต่ละวัน) 

(คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนียมใหก้บัทา่น ไมว่า่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม) 
 
อตัราคา่บรกิารนีYไมร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที!ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ!น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คอื 40 Euro  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่นํ+าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีเกนิกวา่ที!สายการบนิกําหนด นํากระเป๋าโหลดใตเ้ครื!องบนิไดท้่านละ 1 ใบ 

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ+นเครื!องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
• คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารที!สั!งเพิ!ม คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที!ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี+ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที!ยวหากมกีารเก็บเพิ!ม 
• คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ!ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที!จา่ย 3% 
• คา่นํ+าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที!หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
• ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3) 

ใบสําคัญถิ!นที!อยู ่4) สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รูปถา่ยส ี2 นิ+ว 2 รูป แลว้ทาง
บรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื!นวซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื!องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื!นวซีา่) 
 
 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีที!ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึ!งใน
กรณีนี+ ทางบรษัิท ยนิดคีนืเงนิใหทั้ +งหมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื!นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี+ เมื!อเกดิเหตจํุาเป็น สดุวสิัย จนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที!สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที!นอกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี+เป็นเพยีงขอ้เสนอที!ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั +งหนึ!ง หลังจากไดสํ้ารองที!นั!งบนเครื!อง และ
โรงแรมที!พักในตา่งประเทศเป็นที!เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี+อาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เนื!องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมที!พักในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ 
โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที!กองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื!องจากมสีิ!งผดิกฎหมายหรอืสิ!งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื!อมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที!กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทาง
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บรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทั +งหมดหรอืบางสว่น บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีที!สถานทตูงดออกวซีา่ 
อันสบืเนื!องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั +งบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงด
ออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที!พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั +งสิ+นแทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั+น 

5. เมื!อทา่นไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทั +งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
ทางบรษัิท จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื!อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที!ไดร้ะบไุวโ้ดยทั +งหมด 

 
 
เง ื�อนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองที�น ั�ง 

• กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระ งวดแรก 20,000 บาท พรอ้มสําเนาหนา้พาสปอรต์  
• สว่นที!เหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนั+นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดย

อตัโนมัต ิ
• กรณีที! ยงัไม่ออกต ัbว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการหัก

ค่าธรรมเนียมวีซา่ท่านละ 3,000 บาท และค่ามัดจําตั�วเครื!องบนิท่านละ 5,000 บาท และจะคนืเงนิส่วนที!
เหลอืใหภ้ายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล  

• กรณีที! ออกต ัbวแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการหัก
คา่ธรรมเนียมวซีา่ทา่นละ 3,000 บาท และคา่ตั�วเครื!องบนิตามราคาจรงิ  

• กรณี วซีา่ไม ่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานทตูบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกี!ยวกบัตั�วเครื!องบนิภายในประเทศ 
• การยื!นขอวซีา่เพื!อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที!ระบ ุพรอ้ม

สง่มอบเอกสารประกอบการยื!นวซีา่ ไม่นอ้ยกว่า  4 อาทติย ์กอ่นการเดนิทาง (ในกรณีที!เอกสารของท่านไม่
สมบรูณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หาก
ตอ้งการยื!นวซีา่อกีครั +งหนึ!ง) 

• กรณีทา่นใหเ้อกสารในการทําวซีา่ล่าชา้ไม่ทันกําหนดการออกตั�วกับทางสายการบนิ และผลวซีา่ของทา่นไม่
ผา่นบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิคา่มัดจําทั +งหมด 

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทั +งหมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักค่ามัดจําทา่นละ 10,000 บาท และถา้ไดทํ้าการยื!นขอวซีา่

แลว้ จะหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ และคา่บรกิารเพิ!มอกี 3,000 บาท 
• แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัYงหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ!งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทํา

การลื!นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั +งนี+ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที!ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั�ว 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที!จะไม่รับผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที!เกดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ!งของสญูหายตามสถานที!ตา่งๆ ที!
เกดิขึ+นเหนือการควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้  สถานทตูฮงัการ ี
 

**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันทําการ ไมร่วมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์** 
สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ื!นเขา้ไปแลว้ ดังนั+นถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพื!อ
ขอยื!นวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตั�วเครื!องบนิในชว่งที!ทา่นจะเดนิทางมาดว้ย 
 
การเตรยีมเอกสาร  
**กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื!นในสมัยกอ่น** 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึ+นไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รปู พื+นฉากหลังรปูตอ้งเป็นพื+นสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพื+นเป็นสเีทา 

ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรูปกับหนา้วซีา่ที!เคย
ได)้  

3. สําเนาบตัรประชาชน  
4. สําเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกที!มรีายละเอยีดบา้นเลขที!มาดว้ย) 
5. สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลี!ยนคํานําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สําเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชคํ้านําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบตัร  
8. สําเนาใบเปลี!ยนชื!อ เปลี!ยนนามสกลุ (ถา้หากมกีารเปลี!ยน) 
9. สตูบิตัร (กรณีเด็กตํ!ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตํุ!ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยื!นเอกสารเพิ!มเตมิดังนี+  

• เด็ก เดนิทางกับบคุคลอื!น บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึ!งออกใหโ้ดยที!ว่าการ
เขตหรอือําเภอเทา่นั+น และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุื!อ) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบั
ครอบครัว 

• เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ!งออกใหโ้ดยที!ว่าการเขตหรอือําเภอ
เทา่นั+น และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุื!อบดิา)  

• เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ!งออกใหโ้ดยที!ว่าการเขตหรอือําเภอ
เทา่นั+น และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุื!อมารดา)   

11. หลักฐานการทํางาน **(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรยีน) ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน นับจากวันยื!น  
ทําเป็นภาษาองักฤษเทา่นั+น สะกดชื!อ-นามสกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์** 
จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ)
จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบวุันออกจดหมาย, วันเขา้ทํางาน, และเงนิเดอืน 

• กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ี!มชีื!อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
• กรณีพนักงานบรษัิท: ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง / 

เงนิเดอืน  
• กรณีที!เป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  
• กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
• กรณีเป็นนักเรียนนักศกึษา: ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นั+นว่ากําลังศกึษาอยู่ ระบุชั +นปีที!

ศกึษา  
12. หลักฐานการเงนิ  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชทั้ +ง Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

• หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบ ุชื!อเจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชื!อ-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วัน นับจากวันที!ยื!นวซีา่ 

• STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึ+นไปจากเดอืนที!จะยื!นวซีา่ มยีอดเงนิไมตํ่!ากวา่ 100,000 บาทตอ่
การรับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (สะกดชื!อ-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้
พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัที!ยื!นวซีา่ 

• สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและนําสมดุไปแสดงใหเ้จา้หนา้ที!สถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 
 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นั+น ** 
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หมายเหตุ หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมที!มกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนื!อง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสําเนาสมดุบญัช ี

• บญัชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดังนี+ 

o หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของ บัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออก
โดยธนาคาร ระบชุื!อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วัน นับจากวันที!จะยื!นวซีา่ 

o สําเนาสมดุบญัชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมตํ่!ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  
 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี+ 
• หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบ ุชื!อเจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุื!อผู ้

ถกูรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดชื!อ-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) อายไุมเ่กนิ 20 วัน นับจากวันที!จะ
ยื!นวซีา่  

• กรณุา แนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพื!อแสดงสถานะ และความสัมพันธว์า่เป็นคน
ในครอบครัวเดยีวกนั 
 

กรณีนายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 
• จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ เทา่นั+น 
• หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

 
(กรณุาไมต่อ้งแนบเอกสารบญัชกีระแสรายวนัเนื!องจาก  
สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี)  
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ใบจองทวัร ์ กลุม่ประเทศทะเลบอลตคิ 
 
ชื�อ – นามสกลุผูจ้อง *:               
จาํนวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ ี�ตดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์      
                                       เบอรม์อืถอื:      
E-mail *:            
จาํนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:              
วนัเดนิทาง *:              
 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบเุป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชื�อ – นามสกลุ:              
เลขที�พาสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถา้ม)ี      

2. ชื�อ – นามสกลุ:              
เลขที�พาสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถา้ม)ี      

3. ชื�อ – นามสกลุ:              
เลขที�พาสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถา้ม)ี      

4. ชื�อ – นามสกลุ:              
เลขที�พาสปอรต์:           สะสมไมล ์(ถา้ม)ี      

5. ชื�อ – นามสกลุ:              
เลขที�พาสปอรต์:        สะสมไมล ์(ถา้ม)ี       

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง  หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:            หอ้ง เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง  
 
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนืYอววั ☐  ไมท่านเนืYอหม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิ: 
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