บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

เอฟวีนิวทัวร์...ภูมิใจเสนอทัวร์ย ุโรปเหนือ กลมุ่ ประเทศทะเลบอลติก
เป็ นเมืองมรดกโลก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี
สวยงามกว่าที่ท่านคิด ดีกว่าอีกหลายเมืองที่ท่านเคยไป

เฮลซิงกิ – ล่องเรือข้ามฟากทะเลบอลติก – ทาลลินน์
โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ริกา้ – พระราชวังรันดาเล
ชัวเลย์ – ส ุสานไม้กางเขน – วิลนีอ ุส – ปราสาททราไค
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กำหนดการเดินทาง

1-7 พ.ค. / 13-19 พ.ค. / 3-9 มิ.ย. / 13-19 ก.ค. /
28 ก.ค.-3 ส.ค. / 12-18 ส.ค. / 23-29 ก.ย. /
13-19 ต.ค. / 21-27 ต.ค. 2565
..... รายละเอียดการเดินทาง .....

วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

ประตูทางเข้าที่ 4
สายการบินฟินน์แอร์ (AY ... FINNAIR) ....

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เคาน์เตอร์แถว G

เจ้าหน้าทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จดั เตรียมเอกสารใบ เข้า-ออ กเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณทีม่ ากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านัน้
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหน ดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass
09.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 142
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 11 ชัว่ โมง 25 นาที)
15.00 น.
เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย
ซึ่งสถาปัตยกรรมภายในเมือง จะเป็นแบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกับแบบทันสมัยของ
สแกนดิเนเวียที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะและการออกแบบ
(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
❖
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18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC หรือเทียบเท่า

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

11.30 น.
บ่าย
จากนั้น
16.30 น.

เฮลซิงกิ – นั่งเรือข้ามฟากทะเลบอลติก
ทาลลินน์ (เอสโตเนีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินชม “ตลาดนัดริมทะเล” (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจ
กลางเมืองทีข่ ายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้
แล้ว ยังเป็นที่ต้ังสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้น
นำท่านชม อนุสาวรียซ์ เิ บลิอุส ตั้งอยู่ในสวนซิเบลิอุส
สร้างขึ้นเพื่อสดุดใี ห้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาว
ฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาว
ฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ที่
ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตา ทันสมัย สร้างโดย
นำเอาแท่งเหล็ก 600 แท่งมาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของ
ออร์แกนลม ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า จากนั้น นำท่าน เข้า
ชมวิหารอุสเพนสกี้ วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
รัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตัววิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6
ปีเศษหลังจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบด้านนอกวิหารมีสีสันแปลกตา
ซึ่งหาดูได้ยากโดยตัววิหารสีน้ำตาลอิฐ โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมสีทอง
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของเฮลซิงกิ ณ ห้างสต๊อกมาน ซึ่งเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ท่สี ดุ ในฟินแลนด์ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของเฮลซิงกิ ณ ห้างสต๊อกมาน ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่
ที่สุดในฟินแลนด์ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเฮลซิงกิ
นำท่าน นัง่ เรือ ข้ามฟากทะเลบอลติกเพื่อเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย ถือเป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตร
งดงามในช่วงยุคกลาง รวมทั้งบริเวณเชิงเขาในเมืองยังคง
มีกำแพง เมืองโบราณหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณ
โดยรอบเมืองยังเต็มไปด้วยสวนสาธารณะที่มีหญ้าเขียวขจี
มีดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับเมืองเล็ก ๆ
แห่งนี้ให้ดูสดใส เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล ระหว่างที่ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม
เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่งของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบนเรือ
ตามอัธยาศัย
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
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18.30 น.
19.30 น.
จากนั้น

เดินทางถึง เมืองทาลลินน์ เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่บน
ชายฝั่งทะเลบอลติกทางด้านเหนือของประเทศ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EUROPA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง

ทาลลินน์ – ริกา้ (ลัตเวีย)

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลิน
เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ท่สี ร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่
เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย
สถาปนิก
ผู้ออกแบบโบสถ์เป็นคนรัสเซียจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นเพือ่ อุทิศ
ให้แก่เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ ด้านบนของโบสถ์มี
หอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึงอันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึง่ มีน้ำหนักถึง
15 ตัน จากนั้น นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์แมรี่ หรือในอีกชื่อหนึ่ง
คือ Dome
Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาว
เดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค ภายใต้พื้นหน้าประตู โบสถ์บรรจุโลงศพ
ของ ORRO JOHANN THUVE ซึ่งเมือ่ สมัยยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจ้าชู้และทำ
ให้ผู้หญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลังเมื่อสำนึกผิดได้ จึงบอกให้คนนำ
ศพของตัวเองมาฝังไว้ตรงทางเข้าโบสถ์ เพื่อเป็นการลงโทษตัวเอง ซึ่งว่า
กันว่า ถ้าใครได้เหยียบ ณ ตรงจุดที่ได้มีการบรรจุโลงศพไว้ ให้ทำการ
อธิษฐานของพร แล้วจะประสบความสำเร็จในพรที่ขอไว้ จากนั้น นำท่าน
ชมจัตุรัสเมืองเก่าทาลลินน์ ย่านเมืองเก่าตั้งแต่ยุคกลาง ซึ่งถือเป็น
ศูนย์กลางของเมืองทาลลินน์ โดยย่านเมืองเก่าแห่งนี้แบ่งออกเป็น 2
โซน คือ โซน Toopea Hill ซึ่งเป็นบริเวณที่พักของเหล่าชนชั้นสูง และ
โซน Lower Old Town บริเวณที่พักของบรรดาพ่อค้า บริเวณนี้จึงถือเป็น
ศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของเมืองในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ด้วย ให้ท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าที่
มีความโดดเด่นด้วยการปูพื้นถนนด้วยก้อนอิฐ และสิ่งก่อสร้างที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงที่
ช่วยสร้างสีสันให้กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองริกา้ เมืองหลวงของของประเทศลัตเวีย ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเดากาวา
บริเวณริมฝั่งทะเลบอลติก ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดในกลุ่มรัฐบอลติก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา อุตสาหกรรม และเป็นเมืองท่าที่สำคัญ
ของประเทศในแถบนี้
(ระยะทางประมาณ 309 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
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จากนั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU DAUGAVA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังรันดาเล ซึง่ เป็นพระราชวังทีใ่ หญ่ทสี่ ุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่
18 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็น
คนเดียวกับผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาว
ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย
พระราชวังแห่งนีส้ ร้างในสไตล์บาร็อค
และร็อคโคโค โดยให้เป็นพระราชวัง
ฤดูร้อน
ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับ
ในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค
Ernst
Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย นอกจากนีย้ ังแวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน
ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รบั การตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้
นานาพันธุ์
(ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับ เมืองริกา้ อดีตเคยเป็นเมืองท่า และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟที่
สำคัญของรัสเซีย ปัจจุบันได้บูรณะและฟื้นฟูให้มีความทันสมัย จนกลาย
มาเป็นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่ยังคงพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน
และเยอรมันรวมกัน จากนั้น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
งดงามจากถนนอัลเบิร์ต และถนนอลิซาเบธ ผ่านชมอาคารแบบอาร์ตนู
โว ที่สร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ชม Central Market ที่จะ
ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง ผ่านชมปราสาทริกา้ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี
ชม ย่านเมืองเก่าผ่านชมร่องรอยกำแพงเมืองโบราณและโบสถ์ St Peter Cathedral ที่งดงาม
(ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU DAUGAVA หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

ริกา้ (พระราชวังรันดาเล)

ริกา้ – ซัวเลย์ (ลิทัวเนีย) –
ปราสาททราไค – วีลนีอุส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัวเลย์ เมืองทีใ่ หญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศลิทัวเนีย เป็นศูนย์กลางทั้ง
ทางด้านวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของ
ลิทัวเนียด้วย โดยเมืองชัวเลย์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ซึ่งในอดีตตัวเมืองถูกเผาทำลายมากถึง 7
ครัง้ 7 ครา แต่ในปัจจุบนั ได้รับการ
ฟื้นฟู ดูแลจนกลายเป็นเมืองที่มีความ
เจริญรุ่งเรือง และยังเต็มไปด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีก
ด้วย จากนั้น นำท่านผ่านชม สุสานไม้
กางเขน สถานที่สำคัญทางศาสนา
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค ที่คริสต์ศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ โดยสุสานแห่งนี้กำเนิดขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งในอดีตไม้กางเขนจะถูกนำมาวางที่สุสานแห่งนี้ เวลาที่มีการต่อสู้กับผู้
บุกรุก หรือเวลาที่มีการเรียกร้องอิสรภาพให้กับชาวลิทวั เนีย ซึ่งในปัจจุบันภายในสุสานแห่งนี้มี
ไม้กางเกงเขนจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนอัน ซึ่งมีทง้ั ขนาดเล็ก และใหญ่แตกต่างกันออกไป ทำให้
สุสานไม้กางเขนแห่งนี้ มีลักษณะเหมือนกับเนินเขาไม้กางเขน
(ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไค อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศลิทวั เนีย ที่มีประชากรหลายเชื้อ
ชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นเมืองตากอากาศที่ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะ
ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองวีนีอุสเมืองหลวงในปัจจุบัน อีกทั้งทราไค ยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอันงดงามมากมาย ตัวเมืองรายล้อมด้วยทะเลสาบหลายแห่ง นอกจากนี้ เมืองทราไค
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาตร์
ความเป็นมาของชาติได้เป็นอย่างดี
เช่นเดียวกัน จากนั้น นำท่านเข้าชม
ปราสาททราไค ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ
ในทะเลสาบเกรฟ ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ท่านแก
รนด์ด๊กุ วีเทาทัส ประสงค์ใช้ชีวิต
ในช่วงบั้นปลาย ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยอีกด้านหนึ่งของปราสาท เป็น
ที่ตั้งของโบสถ์และสำนักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ท่านจะได้ชมความงดงามทัศนีภาพโดยรอบ
ทะเลสาบ ชมตัวปราสาทที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
(ระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที)
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ กรุงวิลนีอุส เมืองหลวง และเป็นเทืองที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศลิทวั เนีย ตั้งอยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำวิลเนีย และแม่น้ำเนริ โดยเมืองวิลนีอสุ มี
ชื่อเสียงทางด้านงานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่
จึงได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง
วัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2009 ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นผลงานสถาปัตยกรรม
อันทรงคุณค่ามากมาย
จากนั้น
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18.30 น.
จากนั้น

(ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

จากนั้น
13.40 น.
15.25 น.
16.50 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นำท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองวิลนีอุส ถือเป็นเขตเมือง
เก่าในยุคกลางที่มีพื้นที่มากที่สุดในเขตยุโรปกลาง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่
ได้รับการขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย โดยในเขต
เมืองเก่าแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของอาคาร สิ่งก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม
ในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 อยู่มากมาย ซึง่ สถาปัตยกรรมเหล่านี้ล้วน
แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองวิลนีอุสได้เป็นอย่างดี
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินวิลนีอุส
ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 1108
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ เพือ่ เปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 141
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 9 ชัว่ โมง 35 นาที)

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
07.25 น.

วิลนีอุส – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.........

**** END OF TOUR ****
*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น
ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของสายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง
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ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษัทฯ ขอแนะนำว่าควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทำการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครือ่ งได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐานการทำวีซา่ ฮังการี
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนั ขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เท่านัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรข้าราชการ /
สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า /
สำเนาสูตบิ ัตร (ในกรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีขนึ้ ไป) อย่างละ....2...ชุด
4. หลักฐานการทำงาน
(จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)
(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชอื่ สถานทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 1 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษทั ด้วย) อย่างละ…1….ชุด
- พนักงานบริษัท / ข้าราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน
(ระบุวันเข้าทำงาน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอายุ…1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอาชีพอิสระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้
5. หลักฐานด้านการเงิน ***จำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน*** (โดยไม่มขี ้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (Bank Certificate) สำหรับท่านที่ออก
สปอนเซอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสาร
แสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนสมรส .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน
- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับที่ไปขอจดหมายรับรองสถานะทางการเงินออกจากธนาคาร
Bank Certificate) (ไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ำกว่า 6 หลัก (หน้าชื่อ
เจ้าของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง UPDATE อย่างน้อย 4 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบัญชีทมี่ ีการเข้าออกเงิน
ไ

อย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง)
6. กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่าน
หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต
ให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง
ลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด….
7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอพหมอพร้อม) เพือ่ เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว

**หมายเหตุ**

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์
- สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกค้าจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)

เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour

บอลติก (AY) -10www.avenue.co.th

แผนที่สถานทูตฮังการี
ที่อยู่ อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 14 ถนนวิทยุ (รถไฟฟ้า BTS : สถานีเพลินจิต)

***หมายเหตุ***
- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน
ทางสถานทูตฮังการีไม่อนุญาติให้ดงึ
พาสปอร์ตในระหว่างการยื่นคำร้อง
- การสแกนลายนิ้วมือทางสถานทูต
ฮังการี
จะกำหนดวันสแกน
ลายนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ต้องมาตามวันนัด
หมายเท่านั้น
ซึ่งจะกำหนดการ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อน
การเดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวัน
เวลาให้ท่านอีกครั้ง)
- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไป
ในวันสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน+สมุดเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ

1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่
ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซา่
แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่ น
ดุลพินจิ ของทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และ
มีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตก็ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็
ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง
3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายที่สถานทูตระบุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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อัตราค่าบริการ .... ยุโรปบอลติก 7 วัน (AY)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

69,900.63,900.13,000.-

บาท
บาท
บาท

***หมายเหตุ*** ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนำมาแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์
(ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทไี่ ด้รับอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คุม้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทาง

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิ่มความคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ ท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

9. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

(คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)
(คนละ 100 บาท x 7 วัน)

= ท่านละ 12 ยูโร
= ท่านละ 700 บาท

ขัน้ ตอนการจอง และชำระค่าทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 40,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีท่ียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที)

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่ นชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือ่ ส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการชำระเงินของท่าน
เป็นสำคัญ
-หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล
กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป
คืนค่ามัดจำทั้งหมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ย 65% ของค่าทัวร์ทง้ั หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เด็กทีม่ ีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้ ูงอายุ หรือท่านทีม่ ีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า
ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว
กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ
ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

*** หมายเหตุ ***

ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีทลี่ ูกค้าต้องทำการออก
ตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์........... ยุโรปบอลติก 7 วัน (AY) .............วันเดินทาง....................................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................อีเมล์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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