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เอฟวีนิวทวัร.์..ภมิูใจเสนอทวัรย์โุรปเหนือ กล ุม่ประเทศทะเลบอลติก 
เป็นเมืองมรดกโลก ท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 3,000 ปี  

สวยงามกว่าท่ีท่านคิด ดีกว่าอีกหลายเมืองท่ีท่านเคยไป 

 
 

เฮลซิงกิ – ลอ่งเรือขา้มฟากทะเลบอลติก – ทาลลินน ์

โบสถอ์เล็กซานเดอร ์เนฟสกี้ – โบสถเ์ซนตแ์มรี่ – ริกา้ – พระราชวงัรนัดาเล 

ชวัเลย ์– สสุานไมก้างเขน – วิลนีอสุ – ปราสาททราไค 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง  1-7 พ.ค. / 13-19 พ.ค. / 3-9 ม.ิ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 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – เฮลซงิก ิ (ฟนิแลนด์) 
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที่ 4 

เคาน์เตอร์แถว G  สายการบนิฟินน์แอร์ (AY ... FINNAIR) ....               

เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 
 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสารใบ เข้า-ออ กเขียนไว้ให้เรยีบร้อย  

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านัน้ 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  AY 142 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  11 ชัว่โมง 25 นาที) 

15.00 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซงิก ิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศรสัเซีย 

ซึ่งสถาปตัยกรรมภายในเมือง จะเป็นแบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกับแบบทันสมัยของ

สแกนดิเนเวียที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะและการออกแบบ 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  4 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง เฮลซงิก ิ– นั่งเรือขา้มฟากทะเลบอลตกิ 

 ทาลลนิน์  (เอสโตเนีย) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินชม “ตลาดนัดรมิทะเล” (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจ

กลางเมืองทีข่ายของท่ีระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้

แล้ว ยงัเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบด ีและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ

สินค้าที่ระลึกตามอัธยาศยั 

จากนั้น นำท่านชม อนุสาวรียซ์เิบลอุิส ตั้งอยู่ในสวนซิเบลิอุส 

สร้างขึ้นเพื่อสดดุใีห้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดงัของโลกชาว

ฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาว

ฟินนใ์ห้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซยี ลกัษณะเป็นอนุสาวรีย์ที่

ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตา ทนัสมัย สร้างโดย

นำเอาแท่งเหล็ก 600 แท่งมาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของ

ออร์แกนลม ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า จากนั้น นำท่าน เขา้

ชมวหิารอุสเพนสกี้ วหิารสไตลอ์อโธดอกสอ์อกแบบโดยสถาปนิกชาว

รัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตัววิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง   6 

ปีเศษหลังจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบด้านนอกวิหารมีสีสันแปลกตา

ซึ่งหาดูได้ยากโดยตวัวิหารสีน้ำตาลอิฐ โดมสีฟ้าออ่น และยอดโดมสีทอง 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชือ่ดังของเฮลซงิก ิ ณ หา้งสตอ๊กมาน ซึ่งเป็น

ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สดุในฟินแลนด ์มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชือ่ดังของเฮลซงิก ิณ หา้งสตอ๊กมาน ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินค้าที่ใหญ่

ที่สุดในฟินแลนด ์มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศยั 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเฮลซิงกิ 

16.30 น. นำท่าน นัง่เรอื ข้ามฟากทะเลบอลติกเพื่อเดนิทางสู่ เมืองทาลลนิน์ ประเทศเอสโตเนีย ถือเป็น

เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปตัยกรรมอันวิจิตร

งดงามในช่วงยุคกลาง รวมทั้งบริเวณเชิงเขาในเมืองยังคง

มีกำแพง เมืองโบราณหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณ

โดยรอบเมืองยงัเต็มไปด้วยสวนสาธารณะท่ีมีหญ้าเขียวขจี 

มีดอกไม้นานาพันธุ์  ที่ช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับเมืองเล็ก ๆ 

แห่งนี้ให้ดูสดใส เป่ียมไปด้วยมนตเ์สน่ห์อันน่าหลงใหล ระหว่างท่ีท่องทะเลบอลติกที่งดงาม 

เพลิดเพลินไปกับทิวทศัน ์2 ฝั่งของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบนเรือ

ตามอัธยาศยั    (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาที) 
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18.30 น. เดินทางถึง เมืองทาลลนิน์ เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่บน

ชายฝั่งทะเลบอลติกทางด้านเหนือของประเทศ 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  EUROPA  หรือเทียบเทา่    

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง    ทาลลนิน ์– รกิา้  (ลัตเวีย) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเข้าชม โบสถ์อเลก็ซานเดอร์ เนฟสกี ้ โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมอืงทาลลิน 

เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงท่ี  

เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรสัเซีย สถาปนิก

ผู้ออกแบบโบสถ์เป็นคนรัสเซยีจากเซนตป์ีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นเพือ่อุทิศ

ให้แก่เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ ์ เนฟสกี้ ด้านบนของโบสถ์มี

หอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึงอันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึง่มีน้ำหนักถึง 

15 ตัน จากนั้น นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์แมรี ่ หรือในอกีชื่อหนึ่ง 

คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาว

เดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธคิ ภายใต้พื้นหน้าประตู โบสถ์บรรจโุลงศพ

ของ ORRO JOHANN THUVE ซึ่งเมือ่สมัยยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจ้าชู้และทำ

ให้ผู้หญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลังเมื่อสำนึกผดิได้ จึงบอกให้คนนำ

ศพของตัวเองมาฝังไว้ตรงทางเข้าโบสถ์ เพื่อเป็นการลงโทษตัวเอง ซึ่งว่า

กันว่า ถา้ใครได้เหยียบ ณ ตรงจดุท่ีได้มีการบรรจโุลงศพไว้ ให้ทำการ

อธิษฐานของพร แล้วจะประสบความสำเร็จในพรที่ขอไว้ จากนั้น นำท่าน

ชมจตัุรัสเมืองเก่าทาลลินน์ ย่านเมอืงเก่าตั้งแต่ยุคกลาง ซึ่งถือเป็น

ศนูยก์ลางของเมืองทาลลินน์ โดยย่านเมืองเก่าแห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 

โซน คอื โซน Toopea Hill ซึ่งเป็นบริเวณที่พักของเหล่าชนชั้นสูง และ

โซน Lower Old Town บริเวณที่พักของบรรดาพ่อค้า บริเวณนี้จึงถือเป็น

ศนูยก์ลางการค้าที่สำคัญของเมืองในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ด้วย ให้ท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่าที่

มีความโดดเด่นด้วยการปูพื้นถนนด้วยก้อนอิฐ และสิ่งก่อสร้างที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงที่

ช่วยสร้างสีสันให้กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองรกิา้ เมืองหลวงของของประเทศลัตเวีย ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเดากาวา 

บริเวณริมฝั่งทะเลบอลติก ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติก รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทาง

วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา อุตสาหกรรม และเป็นเมืองท่าท่ีสำคัญ

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  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง    รกิา้  (พระราชวังรันดาเล) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเข้าชม พระราชวังรันดาเล ซึง่เปน็พระราชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ดของลัตเวีย   สร้างในศตวรรษที่ 

18 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็น

คนเดียวกับผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาว

ในเมอืงเซนตป์ีเตอร์สเบิร์กในรสัเซีย 

พระราชวังแห่งนีส้ร้างในสไตล์บาร็อค 

และร็อคโคโค โดยให้เป็นพระราชวัง

ฤดูร้อน ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทบั

ในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค Ernst 

Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย นอกจากนีย้ังแวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดรู้อน 

ท่านจะยังได้ชมสวนสไตลฝ์รั่งเศส ที่ได้รบัการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ 

นานาพันธุ ์

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ เมืองรกิา้ อดีตเคยเป็นเมืองท่า และเป็นศนูยก์ลางการขนส่งทางรถไฟท่ี

สำคัญของรัสเซีย ปจัจุบันได้บูรณะและฟื้นฟใูห้มีความทันสมัย จนกลาย

มาเป็นศูนยก์ลางการศึกษา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่ยังคงพัฒนา

อย่างไม่หยุดย้ัง เป็นเมืองที่มสี่วนผสมของอิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน 

และเยอรมันรวมกัน จากนั้น ชมความสวยงามของสถาปตัยกรรมอัน

งดงามจากถนนอัลเบิร์ต และถนนอลิซาเบธ ผ่านชมอาคารแบบอาร์ตนู

โว ที่สร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ชม Central Market ที่จะ

ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง  ผา่นชมปราสาทรกิา้ ซึ่งปจัจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี 

ชม ยา่นเมืองเกา่ผ่านชมร่องรอยกำแพงเมืองโบราณและโบสถ์ St Peter Cathedral ที่งดงาม 

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  RADISSON BLU DAUGAVA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง รกิา้ – ซวัเลย์  (ลทิัวเนีย) –  

 ปราสาททราไค – วลีนีอุส 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัวเลย์ เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศลิทัวเนีย เป็นศนูยก์ลางท้ัง

ทางด้านวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมทั้งยงัเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของ

ลิทัวเนียด้วย โดยเมืองชัวเลย์ต้ังอยู่ทางตอนเหนือ ซึ่งในอดีตตวัเมืองถูกเผาทำลายมากถึง 7 

ครัง้ 7 ครา แต่ในปจัจุบนัได้รับการ

ฟื้นฟ ู ดแูลจนกลายเป็นเมืองที่มีความ

เจริญรุ่งเรือง และยังเต็มไปด้วยสถานที่

ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีก

ด้วย จากนั้น นำท่านผ่านชม สุสานไม้

กางเขน สถานที่สำคญัทางศาสนา

คริสต ์นิกายโรมันคาทอลิค ที่คริสต์ศาสนิกชนใหค้วามเคารพนับถือ โดยสุสานแห่งนี้กำเนิดขึ้น

ในช่วงศตวรรษที ่ 14 ซึ่งในอดตีไม้กางเขนจะถูกนำมาวางที่สุสานแห่งนี้ เวลาที่มีการต่อสู้กับผู้

บกุรุก หรอืเวลาที่มีการเรียกร้องอิสรภาพให้กับชาวลิทวัเนีย ซึ่งในปจัจุบันภายในสุสานแห่งนี้มี

ไม้กางเกงเขนจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนอัน ซึ่งมีทัง้ขนาดเล็ก และใหญ่แตกต่างกันออกไป ทำให้

สุสานไม้กางเขนแห่งนี้ มีลักษณะเหมือนกับเนินเขาไม้กางเขน 

(ระยะทางประมาณ  133  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไค อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศลิทวัเนีย ท่ีมีประชากรหลายเชื้อ

ชาติอาศยัอยู่ร่วมกัน เป็นเมืองตากอากาศที่ได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะ

ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองวีนีอุสเมืองหลวงในปจัจุบัน อีกทั้งทราไค ยงัเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติอันงดงามมากมาย ตวัเมืองรายล้อมด้วยทะเลสาบหลายแห่ง นอกจากนี้ เมืองทราไค 

ยงัมีสถานที่ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาตร์ 

ความเป็นมาของชาติได้เป็นอย่างดี

เช่นเดียวกัน จากนั้น นำท่านเข้าชม 

ปราสาททราไค ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ 

ในทะเลสาบเกรฟ ถูกสร้างขึ้นในช่วง

ศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ท่านแก

รนดด์ุ๊ก วีเทาทัส ประสงค์ใช้ชีวิต

ในช่วงบ้ันปลาย ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยอีกด้านหนึ่งของปราสาท เป็น

ที่ต้ังของโบสถ์และสำนักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทนี ท่านจะได้ชมความงดงามทัศนภีาพโดยรอบ

ทะเลสาบ ชมตัวปราสาทที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

(ระยะทางประมาณ  222  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงวลินีอุส เมืองหลวง และเป็นเทืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลิทวัเนีย ตั้งอยู่

ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำวิลเนีย และแม่น้ำเนริ โดยเมืองวิลนีอสุมี

ชื่อเสียงทางด้านงานสถาปตัยกรรมอันเก่าแก่ จึงได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง

วัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2009 ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเท่ียวที่เป็นผลงานสถาปัตยกรรม

อันทรงคุณค่ามากมาย  
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(ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  BEST WESTERN  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง    วลินีอุส – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นำท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองวิลนีอสุ ถือเป็นเขตเมือง

เก่าในยคุกลางท่ีมีพื้นที่มากที่สุดในเขตยุโรปกลาง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่ี

ได้รับการขึน้ทะเบียนเปน็มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย โดยในเขต

เมืองเก่าแห่งนี้ เป็นที่ต้ังของอาคาร สิ่งกอ่สร้าง งานสถาปตัยกรรม

ในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 อยู่มากมาย ซึง่สถาปตัยกรรมเหล่านี้ล้วน

แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรอืงของเมืองวิลนีอุสได้เป็นอย่างดี  

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินวิลนีอุส 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ  โดยเท่ียวบินที่  AY 1108 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  1 ชัว่โมง) 

15.25 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ  เพือ่เปลี่ยนเท่ียวบิน 

16.50 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  AY 141 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  9 ชัว่โมง 35 นาที) 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

07.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ......... 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณส์ดุวสิัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของสายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 



 

 

บอลตกิ (AY)  -8- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์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 

 

ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมกู ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครือ่งได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแต่ละบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่ฮังการี 
 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน   

(จดหมายรับรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) หรือหนังสอืจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษทัด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้ 

5. หลักฐานดา้นการเงนิ ***จำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน***  (โดยไม่มขี้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) 

- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (Bank Certificate) สำหรับท่านที่ออก

สปอนเซอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสาร

แสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบยีนบ้าน หรือทะเบียนสมรส .... ฉบบัจริงคนละ 1 ฉบบัต่อ 1 ท่าน  

- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก (สมุดบญัชีเลม่เดียวกับที่ไปขอจดหมายรับรองสถานะทางการเงินออกจากธนาคาร 

Bank Certificate) (ไม่รบับัญชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ำกว่า 6 หลกั (หน้าชื่อ

เจ้าของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่างน้อย 4 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบัญชีทีม่ีการเขา้ออกเงิน

อยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชีใหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวา่มีฐานะการเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกับ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

6. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต

ให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรอืเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง

ลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 

 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 
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แผนที่สถานทูตฮังการี    

ที่อยู่ อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์  ชัน้ 14  ถนนวิทยุ  (รถไฟฟา้ BTS : สถานีเพลนิจติ)   
 

 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตฮงัการีไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางสถานทูต

ฮงัการี จะกำหนดวนัสแกน

ลายนิว้มือให ้ ซึง่ไมส่ามารถ

เปลี่ยนแปลงได ้ ต้องมาตามวันนัด

หมายเท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 อาทิตยก์่อน

การเดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวัน

เวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณต์ามวันนัดหมายที่สถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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อัตราคา่บรกิาร .... ยุโรปบอลตกิ  7  วัน  (AY) 

   

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 69,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 63,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   13,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไม่สามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร ์

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอบุัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิ่มความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วนั)   =  ทา่นละ 12 ยูโร     

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 7 วัน)  =  ทา่นละ 700 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 40,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 65% ของคา่ทัวรท์ัง้หมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได ้

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้ 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์........... ยุโรปบอลติก 7 วนั (AY) .............วนัเดินทาง.................................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................อีเมล.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


