
 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

จุดเด่นของรายการทัวร์ 

• * อาหารม้ือค ่า และเคร่ืองด่ืม พร้อมชมโชว์พื้นเมือง 

• * เข้าชม ปราสาททราไก หรือปราสาท Little Marienburg 

• * น าท่านเข้าชมภายในพระราชวังรันดาเล (Rundale Palace) 

• * เข้าชมอุทยานแห่งชาติกวัจา (Gauja National Park) ถ า้กทัแมน และปราสาททูไรดา 

• * พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง (Ethnographic open-air Museum of Latvia) 

• * น าท่านเข้าชมภายในพระราชวังแคทเดอริก (Kadriorg Palace) 

• * นั่งเรือเฟอร์ร่ีชมวิวทะเลบอลติก สู่ กรุงทาล์ลนิน์ 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – อสิตันบูล – เฮลซิงก(ิฟินแลนด์)  
20.00 พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวก ในการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระ 
23.05 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทวัเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร์  เท่ียวบินท่ี TK069 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – ทาลลนิน์(เอสโตเนีย)  
05.45 เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.20 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK1761 
12.00 เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ(Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับ

สัมภาระ น าท่านชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด ์ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและ
รัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio 
Church ท่ีสร้างขึ้นโดย การขดุเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมาท่ี
มี รูป ร่างคล้ายจานบิน  จากนั้ น เยี่ยมชมมหาวิหารอุซ เปนสก้ี 
Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ท่ีงดงามด้วย
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จตัุรัสรัฐสภา” 
Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์
และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน  ชม “อนุสาวรีย์ซิ เบลิอุซ” 
Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะ
เวลล์  เดินเล่นย่าน “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ี มี
ช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่
นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยงั เป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบ
ประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ / ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี ออกเดินทางสู่กรุงทาล์
ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย 

 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในเรือเฟอร์ร่ี 

พกัที่: Park Inn By Radisson Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง (1) 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) ทาลลนิน์(เอสโตเนีย) – พระราชวงัแคทเดอริก – ชมเมืองเก่า 
เชา้ บริการอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (Kadriorg Art Museum Palace) เป็นพระราชวงัสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตาม

พระประสงคข์องพระเจา้ปีเตอร์มหาราชท่ี 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นท่ีประทบัของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวงั
แห่งน้ีได้รับการออกแบบโดย Mr.Niccolo 
Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 
แต่ในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์แสดง
ผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากน้ีท่าน
จะไดช้มความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบ
พระราชวังเก่าแห่งน้ีด้วยได้เวลาสมควรน า
ท่านเดินทางกลบัเขา้กรุงทาลลินน์ น าท่านชม
กรุงทาลลิน น์  (Tallinn) เมืองหลวงของ
ประเทศเอสโตเนีย ซ่ึงตั้งอยู่ทางชายฝ่ังตอน
ใตข้องอ่าวฟินแลนด์ ทาลลินน์ ถือเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง ในเร่ืองของสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรงดงามในช่วงยุคกลาง 
จกัรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหก้บัเจา้ชายอเลก็ซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสก้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 

น าท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่าของเมืองทาลลินน์ ท่ีโอบล้อมด้วยก าแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลางให้
บรรยากาศเหมือนอยูใ่นยุคอศัวิน ชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอพัเพอร์ทาวน์ ชมและถ่ายรูปภายนอก
ปราสาททูมเปีย (Toompea Castle) ซ่ึงปัจจุบนั คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนียชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา ท่ีมี
สีสันสดใสราวกับภาพวาดท่ีมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า  น าท่านชมภายนอก โบสถ์อเล็กซานเดอร์
เนฟสเก้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ท่ีมียอดโดมใหญ่ท่ีสุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรม
แบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1900 ในช่วงท่ีเอสโตเนียเป็นส่วนหน่ึงของรัสเซีย   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

พกัที่: Park Inn By Radisson Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง (2) 
 



 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  ทาลลนิน์ – แปร์นู – พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง – ริก้า(ลตัเวยี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแปร์นู (Parnu) (120 ก.ม.) เป็นเมือง

พักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนที ม่ี ช่ือเสียงท่ี สุดในฝ่ัง
ตะวนัตกริมทะเลบอลติก ผา่นชมความสวยงามของเมืองท่านจะ
ไดเ้ห็นบา้นไมแ้บบ Wooden House ซ่ึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหน่ึง
ของเอสโตเนีย ชมความสวยงามของ หาดแปร์นู Parnu 
Beach ท่ีในช่วงฤดูร้อน จะมีชาวเมืองมากมายมาพกัผ่อนกนัท่ี
หาดแห่งน้ี อิสระท่านเก็บภาพความงามตามอธัยาศยั จากนั้นน า
ท่านเดินทางต่อสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ (Ethnographic open-
air museum of Latvia)   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้ชมภายในพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (Ethnographic open-air museum of Latvia) เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้
อนัเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรปตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ
จุกลา (Jugla Lake) พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ไม่เหมือน
ใครเม่ือเทียบกบัพิพิธภณัฑท่ี์มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทัว่โลก 
เน่ืองจากมีการเก็บรวบรวมผลงานก่อนสงครามและท าให้วตัถุ
นิทรรศการหลายแห่งอยูใ่นสภาพดีมากมีอาคารประวติัศาสตร์ 
118 แห่งจากทั้ง 4 จงัหวดัของประเทศลตัเวีย - Kurzeme, 
Vidzeme, Zemgale และ Latgale ท่ีจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ ์
อาคารเหล่าน้ีมีช่วงอายแุละส่วนใหญ่สร้างขึ้นระหวา่งศตวรรษท่ี 
17 จนถึงช่วงทศวรรษท่ี 1930 ไดเ้วลาสมควร จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงของประเทศลตัเวีย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Hotel Mercure Riga / หรือระดับใกล้เคยีง (3) 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) ริก้า(ลตัเวยี) – ชมเมือง – อุทยานแห่งชาติกวัจา  
     ถ า้กทัแมน(ถ า้แห่งความรัก) – ปราสาททูไรดา – ริก้า – ชมเมืองเก่า 
เช้า บริการอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกวัจา (Gauja National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดใน
ลตัเวียโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีหลากหลายความหลากหลายของภูมิประเทศทศันียภาพอนังดงามทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ น าท่านเขา้ชมถ ้ากทัแมน (Gutman’s Cave) เป็นถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในบอลติค
ท่ีวดัความลึก 19 เมตรสูง 12 เมตร ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ แต่ยงัเป็นสถานท่ีท่ีเตม็ไปดว้ย 
ต านาน เร่ืองราวความรักของหญิงสาวไมจา (Maija) ผูแ้สนสวยถึงขนาดไดรั้บการขนานนามวา่กุหลาบแห่ทูไรดา 
(Turaida Rose) ท่ีมีต่อกบัคนท าสวนของปราสาททูไรดา 
เธอซ่ือสัตยต์่อคนรัก แต่ตอ้งดว้ยชีวิตของเธอ ตามต านานวา่
น ้าตาของเธอกลายเป็นกระแสน ้าของแม่น ้ากวัจา ดา้นหนา้
ถ ้ายงัมีร่องรอยแกะสลกัเร่ืองราวควารักของหนุ่มสาว และ
คู่รักท่ีเดินทางมาขอพร ณ ถ ้าแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่บริเวณตวัปราสาททูไรดา (Turaida Castle) ชม
อาคารต่างๆ ท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ตวัอาคารสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1214 เอกลกัษณ์คือใชอิ้ฐแดงทั้งหมด ตวัอาคารไดผ้า่น
การบูรณะและอนุรักษณ์ ท าใหเ้ห็นสภาพก่อนหนา้ของ
ปราสาท ไดอ้ยา่งชดัเจนขึ้น  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า(Riga) เมืองท่ีมีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลตัเวียน รัสเซียน และเยอรมนั ชม
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนังดงาม ผา่นชมร่องรอยก าแพงเมืองโบราณ อาคารแบบอาร์ตนูโว ท่ีสร้างในยคุ
กลาง อายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี ผา่นชมปราสาทริกา้ ซ่ึงปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท าเนียบประธานาธิบดี น าท่านชม โบสถ์เซนต์
ปีเตอร์ (St. Peter Cathedral) ท่ีงดงามเป็นโบสถ์
กอธิคท่ีส าคญั และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
เมืองริกา้  ชมป้อมดินปืน The Powder Tower 
สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ.17 ชม อนุสาวรีย์อสิรภาพ 
ตั้งอยูย่า่นใจกลางเมืองริกา้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1935 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานร าลึกถึงเหล่าทหาร
กลา้ผูเ้สียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพ
ของลตัเวียระหวา่งปี ค.ศ.1918 ถึงปี 1940 ชม
โบสถเ์ซนตจ์าคอบ เป็นโบสถค์าทอลิกท่ีโดด
เด่นท่ีสุดในยา่นเมืองเก่า ชมโบสถ์ประจ าเมืองริก้า Riga Cathedral อยูริ่มจตัุรัส สร้างเม่ือปี ค.ศ.1211 ชม
อนุสาวรียอิ์สรภาพ (Freedom Monument) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ แห่งอิสรภาพของชาวลตัเวียท่ีหลุดพน้จาก



 

 

ชาติมหาอ านาจทั้งหลาย เป็นรูปหญิงสาวนามวา่ Milda ก าลงัชูดาว 3 ดวงไวเ้หนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูง
ประมาณ 42 เมตร ซ่ึงดาวทั้งสามนั้นเป็นสัญลกัษณ์แทนการรวมตวักนัของภูมิภาคทั้งสามของลตัเวียซ่ึงก็คือ 
KURZEME, VIDZEME และ LATGALE อิสระทุกท่านในยา่นเมืองเก่าตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Hotel Mercure Riga / หรือระดับใกล้เคยีง (4) 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  ริก้า – ฟิลส์รันดาเล(ลตัเวยี) – ซัวเลย์(ลธัิวเนีย) – เคานัส  
เชา้ บริการอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลส์รันดาเล (Pilsrundale) (82 กม.) ประเทศลตัเวีย น าท่านเขา้ชมภายในพระราชวัง

รันดาเล (Rundale Palace) หน่ึงในงานสถาปัตยกรรม
สไตลบ์าร๊อค ในประเทศลตัเวีย ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ี
ประทบัในช่วงฤดูร้อนของท่านดยคุ Ernst Johann Biron 
และ Russian Empress Anna Ioannovna ซ่ึงเป็น
พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของลตัเวีย สร้างในศตวรรษท่ี 18 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเลย์ (Siauliai) เมือง
ท่ีมีความเก่าแก่ในอดีตเคยถูกเผาในยคุสงครามถึง 7 คร้ัง
ดว้ยกนัปัจจุบนัทางการไดฟ้ื้นฟูจนกลายมาเป็น
ศูนยก์ลางทางวฒันธรรม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่านชม สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses in Siauliai) สถานท่ีอนัแสดงถึงความเช่ือของผูค้นท่ีนบัถือศาสนา
คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ซ่ึงมีมายาวนานนบัตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนสุสานไมก้างเขน
นบัแสนช้ิน แมก้ระทัง่ปัจจุบนัน้ีก็ยงัมีคนน ามาทิ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง ใหท้่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปและชมวิวบนยอดเขา
แบบพาโนรามา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเคานสั
(Kaunas) น าท่านชมเมืองเคานสั ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวง
ชัว่คราวของประเทศลิทวัเนีย ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 20 ตั้งอยูต่รงท่ีบรรจบกนัของแม่น ้าเนริส และ
แม่น ้าเนมาน เป็นเมืองใหญ่มีประชากรมากเป็นอนัดบั
สองของประเทศลิทวัเนีย รองจากวินิอุส 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Victoria Hotel Kaunas / Radisson Hotel Kaunas / หรือระดับใกล้เคยีง (5) 
 



 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7) เคานัส – ชมเมืองเก่า – ปราสาททราไก – วลินอีุส(ลทิัวเนยี)  
    ดินเนอร์พร้อมเคร่ืองด่ืมชมโชว์พ้ืนเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 
 
 
 
 
น าท่านเก็บภาพความสวยงามของเมืองเคานสั อาทิ อาคารศาลาวา่การ(City Hall), ปราสาทเคานสั Kaunas Castle 
ปราสาทหินท่ีสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 เพื่อป้องการกนัการโจมทางดา้นศาสนา  ชมทศันียภาพอนังดงามของ
แม่น ้าทั้งสองสายท่ีมาบรรจบกนัท่ีเมืองน้ีคือแม่น ้าเนริสและแม่น ้าเนมานจากบนปราสาท ชม Holy Cross Church ท่ี
สร้างขึ้นดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ วิหารเคานสั Kaunas Cathdral Basilica ท่ีมีการสร้าง
แบบผสมผสานตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 15  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) (70 กม.) อดีต
เมืองหลวงเก่าของราชรัฐลิทวัเนียจาก 1864-1323 ก่อนท่ีจะ
ยา้ยไปยงัวิลนีอุส น าท่านเขา้ชม ปราสาททราไก หรือปราสาท
ท่ีใครหลายๆคนเรียกว่า Little Marienburg ตั้งอยูบ่นเกาะ
เลก็ๆ ในทะเลสาบเกลฟ สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี14 เป็นปราสาทท่ีท่านแกรนดดุ๊์ก วีเทาทสัประสงคใ์ชชี้วิต
ในช่วงบั้นปลาย ก่อนท่ีจะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษท่ี 17 มีต านานท่ีเล่าต่อๆ กนัมาถึง เร่ืองราวความรัก 
โศกนาฏกรรม และไดรั้บค าโจษจนัว่าเป็นปราสาทผีสิง โดยอีกดา้นหน่ึงของปราสาทเป็นท่ีตั้งของโบสถแ์ละส านกั
สงฆใ์นนิกายเบเนดิกทีน ชมความงดงามทศันียภาพโดยรอบทะเลสาบกบัตวัปราสาทท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี ชมความงามของทะเลสาบเกลฟ (Lake Galve) อยูก่ลางเมืองทราไก มีเกาะแก่ง 
ประมาณ 21 เกาะ น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิทวัเนีย /  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าม้ือพิเศษ ณ ภตัตาคาร Belmontas พร้อมชมโชวพ์ื้นเมือง ท่ีรับวฒันธรรมผสมผสาน
ระหวา่ง รัสเซีย สแกนดิเนเวีย และยโุรปเขา้ดว้ยกนั  

พกัท่ี: Best Western Vilnius Hotel หรือระดับใกล้เคยีง(6)  
 
 
 

 
 



 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) วลินีอุส(ลทิัวเนีย) – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – กรุงเทพฯ   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

น าท่านชม เมืองวิลนีอุส(มรดกโลก) และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ตั้งอยู่
ระหวา่งแม่น ้าสองสาย แม่น ้าเนริสและแม่น ้าวิลเนเลเล ตวัเมืองถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1323 โดยเมืองวิลนีอุสมี
ช่ือเสียงทางดา้นงาน
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ จึงไดรั้บ
สมญานามวา่เป็นเมืองหลวงแห่ง
วฒันธรรมของยุโรปตั้งแต่ยคุ
โกธิค เรเนซองค ์บาร็อค และ 
คลาสสิค ไดข้ึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1994 น า
ท่านชมเนินปราสาทเจดิมินาส 
(Gediminas Tower) ปราสาทน้ีก่อสร้างดว้ยอิฐแดง ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 – 14 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขา 
ซ่ึงนอกจากจะไดช้มปราสาทแลว้ตรงน้ีก็นบัเป็นจุดชมวิวเมืองท่ีสวยงามอีกดว้ย น าท่านเก็บภาพยอดเขาไม้
กางเขนสามอนั (Three Crosses) อนุสาวรียรู์ปไมก้างเขนสีขาวสามอนัขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นยอดน้ีนบัเป็นสถานท่ี
เตือนความทรงจ าในเหตุการณ์ทรมานนกับวชท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนา น าท่านชมโบสถเ์ซนตแ์อน (St.Ann’s 
Church) โบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า เป็นโบสถค์ริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกขนาดใหญ่และเป็นหน่ึงในโบสถท่ี์
สวยท่ีสุดในวิลนีอุส น าท่านเก็บภาพความสวยงามของ มหาวิหารแห่งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral)  มหาวิหาร
ขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าอยูไ่ม่ห่างจาก Cathedral Square นบัเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีสุดในลิทวัเนีย สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1251 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชมประตูเมือง (GATE OF DAWN) ท่ีมอง
แวบแรกอาจคิดว่าเป็นตรอกอาคารทั่วไปเพราะถูก
ขนาบดว้ย อาคารทั้งสองขา้ง แต่จริงๆ แลว้น่ีคือความ
คลาสสิกของอดีตท่ีแฝงอยู่ในรูปทรงอาคารซ่ึงดู
เหมือนเป็นประตูธรรมดา ดงัท่ีเห็นประตูเมืองแห่งน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของกาแพงเมืองโบราณ ถูกสร้างขึ้ น
ในช่วงปี 1503-1522 เพื่อเป็นปราการ ส าคญัในการ 
 
 
 
 
 



 

 

ป้องกนัเมืองจากการโจมตีของขา้ศึกศตัรู ชาววิลนีอุสจะรู้จกัประตูเมืองแห่งน้ีในช่ือ MEDININKAI 
เพราะหากเดินลอดใตซุ้้มประตูผ่านเขา้สู่ด้านในเราก็จะได้พบกับหมู่บา้น MEDININKAI นั่นเอง ซ่ึงจากเดิมท่ีมี
ประตู เมืองถึง 10 แห่ง หลงัจากมีค าสั่งจากทางการให้ท าลายประตูอีก 9 แห่งทิ้งไปก็เหลือเพียงประตูแห่งน้ีเพียง
หน่ึงเดียว ท่ียงัเหลืออยู ่หากเดินลอดประตูเขา้ไปภายในจะมีโถงเลก็ๆ ท่ีชั้น
บนกรุด้วยกระจกสี มีโบสถ์พระแม่มารีผู ้เป็นท่ียึด  เหน่ียวจิตใจของ
ชาวเมือง ซ่ึงมกัจะมีผูค้นผ่านเขา้มาอธิษฐานขอพรกนัอยู่ตลอด  น าท่านชม
ย่านเมืองเก่าท่ีถือว่าเป็นเขตเมืองเก่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตยุโรปกลาง และ
ถ่ายรูปกับความงดงามของอาคารเก่าแก่เม่ือคร้ังสมัยศตวรรษท่ี 15-16 
ถ่ายรูปกับกลุ่มอาคารเมืองเก่าและวิหารต่าง ๆ Orthodox Church of the 
Holy Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and Bernardine, 
Vilnius University และ Gediminas Tower  เป็นตน้ อิสระทุกท่านเลือกซ้ือ
สินคา้และของท่ีระลึกพื้นเมืองในยา่นเมืองเก่าตามอธัยาศยั 

.......... ไดเ้วลาพอสมควร เดินทางสู่สนามบินวิลนีอุส  
20.20  ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1410 
23.25  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) สนามบินสุวรรณภูมิ 
01.45  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************* 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 2566  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

29 เม.ย. – 07 พ.ค.66 99,900.- 99,900.- 99,900.- 15,900 

12 – 20 พ.ค.66 99,900.- 99,900.- 99,900.- 15,900 
26 พ.ค. – 03 มิ.ย.66 99,900.- 99,900.- 99,900.- 15,900 

16 – 24 มิ.ย.66 99,900.- 99,900.- 99,900.- 15,900 

30 มิ.ย. – 08 ก.ค.66 109,900.- 109,900.- 109,900.- 15,900 
27 ก.ค. – 04 ส.ค.66 109,900.- 109,900.- 109,900.- 15,900 

11 – 19 ส.ค.66 109,900.- 109,900.- 109,900.- 15,900 
15 – 23 ก.ย.66 99,900.- 99,900.- 99,900.- 15,900 
06 – 14 ต.ค.66 99,900.- 99,900.- 99,900.- 15,900 

20 – 28 ต.ค.66 99,900.- 99,900.- 99,900.- 15,900 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั เดินทางไป – กลบั พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัการบิน 
2. ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน / ค่าพาหนะน าเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
3. ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง / ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่า และเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
ดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
4. ค่าหวัหนา้ทวัร์ และอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บั

บริษทัประกนั* 
6. หากท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั ค่าซกั รีด ฯลฯ 
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัล่ะ 2 ยโูร ต่อ ท่านต่อ 1 วนั (14 ยโูร)  
5. ค่าวีซ่าเชงเกน้และค่าบริการ 7,000 บาท 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ตลอดเส้นทาง ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

 



 

 

การจองและช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30-45 วนัก่อนเดินทางพร้อมช าระงวดแรก  50,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือ

เดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั หรือก่อนยื่นวีซ่า มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ ความล่าชา้ของสายการบิน การจลาจลต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

     การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

**************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารส าหรับการย่ืนวีซ่าเชงเก้น(ฟินแลนด์) 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หาก

นับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกอง

หนงัสือเดินทาง  
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้ว่างส าหรับวีซ่าอยา่งนอ้ยไมต่  ่ากว่า 3 หนา้   
- หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์ อยา่งยิง่ในการ

ยืน่ค าร้องขอวีซ่า  
- ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ ต่อปก

หนงัสือเดินทางนั้นๆ  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากับในหนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวีซ่า   
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรือเคร่ืองประดบับดบงัหนา้ตา ** 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
6. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
7. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนช่ือ 

 
 

หลกัฐานการยื่นวีซ่า  
*** ทุกท่านต้องแสดงตวัท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ*** 

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร์ การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยให้การพจิารณา
ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

8. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
9. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
10. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้ท างาน, อตัรา

เงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองความเป็นเจา้ของกิจการ 

โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต  ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร 

ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั 
โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้นการเงินของผูรั้บรอง
จากธนาคาร พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ 
โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด (กรณีน้ีหากความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูก
ปฏิเสธการยืน่ค าร้องขอวีซ่าน้ี)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียนหรือนักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั 
เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนาบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเลก็  

11. หลักฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบัญชี ถ่ายส าเนาทุกหนา้ยอ้นหลงั 6 เดือน และปรับสมุดอพัเดทถึงเดือนปัจจุบนั

ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดห้รือไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยืน่ พร้อมส าเนาหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี  
- หากรายการปรับสมุดบญัชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่  ่ากว่า 6 เดือน และปรับยอดให้

ล่าสุดไม่ต  ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วีซ่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มีการเคล่ือนไหวทุกเดือน ขอใหท้ าหนงัสือหรือจดหมาย
เป็นลายลกัษณ์อกัษรช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากไม่ไดติ้ดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานาน
หรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นตน้  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย แต่

อยา่งไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ย แมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมี
การเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรดว้ย 

- *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ท้ังนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา  

 
 



 

 

12. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดาโดยมี

การรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ ต้นสังกัดเป็น
ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงิน
ของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการ
รับรองค่าใชจ้่ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอ ตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ 
หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือ
รับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดา-มารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัผูอ่ื้น โดยมีการ
รับรองค่าใชจ้่ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ 
หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา-มารดา
เพ่ือรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตรพร้อมฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

*** การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทั
ฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

*** กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

*** กรณีมีการขอใชห้นงัสือเดินทางในระหว่างการยืน่วีซ่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ให้ทราบล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านท่ีตอ้งใช้
หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั้นจะตอ้งมายื่นเด่ียวและแสดงตวัท่ี
สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั                   


