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

สวยงามกว่าท่ีท่านคิด ดีกว่าอีกหลายเมืองท่ีท่านเคยไป 

 

เฮลซิงก ิ– ล่องเรือข้ามฝากทะเลบอลติก – ทาลลินน์ 

โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ – โบสถ์เซนต์แมร่ี – ริก้า – พระราชวังรันดาเล 

ชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน – วิลนีอสุ – ปราสาททราไค 
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บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 12-18 เมษำยน 2562 (69,900.-)  

 4-10 พฤษภำคม 2562  (66,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ (ฟนิแลนด์) 
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 4 

เคำนเ์ตอร์แถว G  สำยกำรบนิฟินนแ์อร ์ (AY ... FINNAIR) ....               

เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 
 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบ เข้ำ-ออ กเขียนไว้ให้เรยีบร้อย  

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้ือภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

08.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  AY 144 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 25 นำที) 

15.15 น. เดินทำงถึง กรุงเฮลซิงก ิ เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศรสัเซีย 

ซึ่งสถำปัตยกรรมภำยในเมือง จะเป็นแบบคลำสสิคโบรำณ ผสมผสำนกับแบบทันสมัยของ

สแกนดิเนเวียที่มีชื่อเสียงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  4 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดหูนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC  หรอืเทียบเทำ่ 
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วนัทีส่องของกำรเดนิทำง เฮลซงิก ิ– นัง่เรอืขำ้มฟำกทะเลบอลตกิ 

 ทำลลนิน ์ (เอสโตเนยี) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินชม “ตลำดนดัรมิทะเล” (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจำกจะเป็นตลำดย่ำนใจ

กลำงเมืองที่ขำยของท่ีระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขำยปลำนำนำชนิด อำหำร ผลไม้ และดอกไม้

แล้ว ยงัเป็นที่ตั้งสถำนที่ส ำคัญ อำท ิท ำเนยีบประธำนำธิบดี และโบสถ์ อสิระให้ท่ำนได้เลือกซื้อ

สินค้ำที่ระลึกตำมอัธยำศยั 

จำกนั้น น ำท่ำนชม อนสุำวรยีซ์เิบลอิสุ ตั้งอยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้ำงขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลง

คลำสสกิชื่อดงัของโลกชำวฟินแลนด์นำมว่ำ Jean Sibelius ผู้แต่งเพลง

ฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชำวฟินน์ให้ลุกขึ้นมำเรยีกร้องเอกรำชจำก

รัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสำวรีย์ที่ตั้งอยู่กลำงแจ้งอย่ำงโดดเด่นเป็นสง่ำ 

แปลกตำ ทนัสมัย สร้ำงโดยน ำเอำแท่งเหล็ก 600 แท่งมำเชื่อมเข้ำ

ด้วยกันจนออกมำเป็นรูปร่ำงของออร์แกนลม ตั้งอยู่กลำงแจ้งอย่ำงโดด

เด่นเป็นสง่ำ จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมวหิำรอสุเพนสกี ้ วิหำรสไตล์ออโธด

อกส์ออกแบบโดยสถำปนิกชำวรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตัว

วิหำรเองใช้เวลำก่อสร้ำงเพียง   6 ปีเศษหลังจำกเขำเสียชีวิตลง กำร

ออกแบบด้ำนนอกวิหำรมสีีสันแปลกตำซ่ึงหำดูได้ยำกโดยตวัวิหำรสี

น้ ำตำลอิฐ โดมสีฟ้ำอ่อน และยอดโดมสีทอง จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่

ย่ำนช้อปปิ้งชือ่ดงัของเฮลซิงก ิณ หำ้งสตอ๊กมำน ซึ่งเป็นห้ำงสรรพสินค้ำ

ที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ มีเวลำให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งตำมอัธยำศยั 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนช้อปปิ้งชือ่ดงัของเฮลซงิก ิณ หำ้งสตอ๊กมำน ซึ่งเป็นห้ำงสรรพสินค้ำที่ใหญ่

ที่สุดในฟินแลนด์ มีเวลำให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งตำมอัธยำศยั 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรอืเมืองเฮลซิงกิ 

16.30 น. น ำท่ำน นัง่เรอื ข้ำมฟำกทะเลบอลติกเพื่อเดินทำงสู่ เมอืงทำลลนิน ์ประเทศเอสโตเนีย ถอืเป็น

เมืองท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองของสถำปัตยกรรมอันวิจิตรงดงำมในช่วงยุคกลำง รวมทั้งบริเวณเชิงเขำ

ในเมอืงยงัคงมีก ำแพง เมืองโบรำณหลงเหลืออยู่ 

นอกจำกนี้บริเวณโดยรอบเมืองยังเต็มไปด้วย

สวนสำธำรณะท่ีมีหญ้ำเขยีวขจี มีดอกไม้นำนำพันธุ์ ที่ช่วย

แต่งแต้มสีสันให้กับเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ให้ดูสดใส เป่ียมไป

ด้วยมนต์เสน่ห์อันน่ำหลงใหล ระหว่ำงท่ีท่องทะเลบอลติกที่

งดงำม เพลิดเพลินไปกับทิวทศัน์ 2 ฝั่งของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ และช้อปปิ้งสินค้ำปลอด

ภำษีบนเรือตำมอัธยำศัย 

(ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ   2 ชั่วโมง 30 นำที) 
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18.30 น. เดินทำงถึง เมอืงทำลลนิน ์ เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ำหลักของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่บน

ชำยฝั่งทะเลบอลติกทำงด้ำนเหนือของประเทศ 

19.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  EUROPA  หรอืเทยีบเทำ่    

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    ทำลลนิน ์– รกิำ้  (ลตัเวยี) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม โบสถอ์เลก็ซำนเดอร์ เนฟสกี ้ โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ท่ีสุดในเมืองทำลลิน 

เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงท่ี  เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของ
จกัรวรรดิซำร์แห่งรสัเซีย สถำปนิกผู้ออกแบบโบสถ์เป็นคนรัสเซียจำก

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เจ้ำชำยอเล็กซำนเดอร์ ยำโร

สลำวิทซ์ เนฟสกี้ ด้ำนบนของโบสถ์มีหอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึง

อันที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงซึ่งมีน้ ำหนักถึง 15 ตัน จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำ

ชม โบสถเ์ซนต์แมรี ่ หรอืในอีกชื่อหนึ่ง คอื Dome Church เป็นโบสถ์

เก่ำแก่ที่สุดของเมืองสร้ำงขึ้นโดยชำวเดนมำร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค 

ภำยใต้พื้นหน้ำประตู โบสถบ์รรจโุลงศพของ ORRO JOHANN THUVE ซึ่ง

เมื่อสมัยยงัมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจ้ำชู้และท ำให้ผู้หญิงหลำยคนเสียใจมำก 

ภำยหลังเมื่อส ำนึกผิดได้ จึงบอกให้คนน ำศพของตัวเองมำฝังไว้ตรง

ทำงเข้ำโบสถ์ เพื่อเป็นกำรลงโทษตัวเอง ซึ่งว่ำกันว่ำ ถ้ำใครได้เหยียบ ณ 

ตรงจุดท่ีได้มีกำรบรรจุโลงศพไว้ ให้ท ำกำรอธิษฐำนของพร แล้วจะ

ประสบควำมส ำเร็จในพรที่ขอไว ้ จำกนั้น น ำท่ำนชมจัตุรัสเมืองเก่ำ

ทำลลินน์ ย่ำนเมอืงเก่ำตั้งแต่ยุคกลำง ซึ่งถือเป็นศนูย์กลำงของเมือง

ทำลลินน์ โดยย่ำนเมืองเก่ำแห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซน Toopea 

Hill ซึ่งเป็นบริเวณที่พักของเหล่ำชนชั้นสูง และโซน Lower Old Town 

บริเวณที่พักของบรรดำพ่อค้ำ บริเวณนี้จึงถือเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำที่

ส ำคัญของเมืองในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ด้วย ให้ท่ำนเท่ียวชมย่ำนเมือง

เก่ำที่มีควำมโดดเด่นด้วยกำรปูพื้นถนนด้วยก้อนอฐิ และสิ่งก่อสร้ำงที่มุงหลังคำด้วยกระเบื้องสี

แดงที่ช่วยสร้ำงสีสันให้กับตวัอำคำรได้เป็นอย่ำงดี 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงรกิำ้ เมอืงหลวงของของประเทศลัตเวีย ตั้งอยู่ปำกแม่น้ ำเดำกำวำ 

บริเวณริมฝั่งทะเลบอลติก ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติก รวมทั้งยงัเป็นศูนย์กลำงทำง

วัฒนธรรม กำรเมืองกำรปกครอง เศรษฐกิจ กำรศึกษำ อุตสำหกรรม และเป็นเมืองทำ่ที่ส ำคัญ

ของประเทศในแถบนี้  

(ระยะทำงประมำณ  309  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 20 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  RADISSON BLU DAUGAVA  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    รกิำ้  (พระรำชวงัรนัดำเล) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวังรนัดำเล ซึ่งเปน็พระรำชวงัทีใ่หญท่ีสุ่ดของลตัเวยี   สร้ำงในศตวรรษที่ 

18 โดยสถำปนิกชำวอิตำเลียน ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้สร้ำงพระรำชวังฤดูหนำวในเมืองเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์กในรัสเซีย พระรำชวังแห่งนี้สร้ำงในสไตล์บำร็อค และร็อคโคโค โดยให้เป็น

พระรำชวังฤดูร้อน ซึ่งเคยเป็นสถำนที่

ประทบัในช่วงฤดูร้อนของท่ำนดยุค 

Ernst Johann Biron และ Russian 

Empre  ss Anna Ioannovna โดย

ปรำสำทแห่งนี้ได้รบักำรออกแบบโดย

สถำปนิกชำวรัสเซีย นอกจำกนีย้ัง

แวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดรู้อน ท่ำนจะยงัได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รบั

กำรตกแต่งอย่ำงงดงำมอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ นำนำพันธุ์ 

(ระยะทำงประมำณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงกลับ เมอืงรกิำ้ อดีตเคยเป็นเมืองท่ำ และเป็นศนูย์กลำงกำรขนส่งทำงรถไฟที่

ส ำคัญของรัสเซีย ปจัจบุนัได้บรูณะและฟื้นฟใูห้มีควำมทันสมัย จนกลำยมำเป็นศนูย์กลำง

กำรศึกษำ วัฒนธรรม และอุตสำหกรรมที่ยังคงพฒันำอย่ำงไม่หยุดยั้ง 

เป็นเมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมัน

รวมกัน จำกนั้น ชมควำมสวยงำมของสถำปตัยกรรมอันงดงำมจำก

ถนนอัลเบิร์ต และถนนอลซิำเบธ ผ่ำนชมอำคำรแบบอำร์ตนโูว ที่สร้ำงใน

ยุคกลำง อำยุเก่ำแก่กว่ำ 800 ปี ชม Central Market ที่จะได้เห็นวิถีชีวิต

ของชำวเมือง  ผำ่นชมปรำสำทรกิำ้ ซึ่งปจัจบุนัได้ใช้เป็นท ำเนยีบ

ประธำนำธิบดี ชม ยำ่นเมอืงเกำ่ผ่ำนชมร่องรอยก ำแพงเมืองโบรำณและโบสถ์ St Peter 

Cathedral ที่งดงำม 

(ระยะทำงประมำณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  RADISSON BLU DAUGAVA  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    รกิำ้ – ซวัเลย ์ (ลทิวัเนยี) – วลีนอีสุ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงชวัเลย์ เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศลิทวัเนีย เป็นศนูย์กลำงท้ัง

ทำงด้ำนวัฒนธรรม และอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ รวมทั้งยงัเป็นเมืองที่เก่ำแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของ

ลิทัวเนียด้วย โดยเมืองชัวเลย์ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือ ซึ่งในอดีตตวัเมืองถูกเผำท ำลำยมำกถึง 7 

ครั้ง 7 ครำ แต่ในปจัจุบันได้รับกำรฟื้นฟู ดแูลจนกลำยเป็นเมืองที่มีควำมเจริญรุ่งเรือง และยัง

เต็มไปด้วยสถำนที่ท่องเท่ียวที่ส ำคัญ

ทำงประวัติศำสตร์อีกด้วย จำกนั้น น ำ

ท่ำนผ่ำนชม สสุำนไมก้ำงเขน สถำนที่

ส ำคัญทำงศำสนำคริสต์ นิกำยโรมัน

คำทอลิค ที่คริสต์ศำสนกิชนให้ควำม

เคำรพนับถือ โดยสุสำนแห่งนี้ก ำเนิด

ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งในอดีตไม้กำงเขนจะถูกน ำมำวำงที่สุสำนแห่งนี้ เวลำที่มีกำรต่อสู้กับ

ผู้บุกรุก หรือเวลำที่มีกำรเรยีกร้องอิสรภำพให้กับชำวลิทวัเนีย ซึ่งในปจัจุบนัภำยในสุสำนแห่งนี้

มีไม้กำงเกงเขนจ ำนวนมำกกว่ำหนึ่งแสนอัน ซึ่งมีทั้งขนำดเล็ก และใหญ่แตกต่ำงกันออกไป ท ำ

ให้สุสำนไมก้ำงเขนแห่งนี้ มีลักษณะเหมือนกับเนินเขำไม้กำงเขน 

(ระยะทำงประมำณ  133  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงวลินอีสุ เมืองหลวง และเป็นเทืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลิทวัเนีย ตั้งอยู่

ทำงด้ำนตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ ำวิลเนีย และแม่น้ ำเนริ โดยเมืองวิลนีอุสมี

ชื่อเสียงทำงด้ำนงำนสถำปตัยกรรมอันเก่ำแก่ จึงได้รับสมญำนำมว่ำเป็นเมืองหลวงแห่ง

วัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2009 ภำยในเมืองมีสถำนที่ท่องเท่ียวที่เป็นผลงำนสถำปัตยกรรม

อันทรงคุณค่ำมำกมำย จำกนั้น น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำของเมืองวิลนีอุส ถอืเป็นเขตเมืองเก่ำใน

ยุคกลำงท่ีมีพื้นที่มำกที่สุดในเขตยุโรปกลำง อีกทั้งยังเป็นสถำนที่ที่ได้รบั

กำรขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก้ด้วย โดยในเขตเมือง

เก่ำแห่งนี้ เป็นที่ต้ังของอำคำร สิ่งก่อสร้ำง งำนสถำปัตยกรรมในช่วง

ศตวรรษที่ 15 และ 16 อยู่มำกมำย ซึ่งสถำปัตยกรรมเหล่ำนี้ล้วนแสดงให้

เห็นถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของเมืองวิลนีอุสได้เป็นอย่ำงดี จำกนั้น น ำท่ำน

เดินทำงสู่ หำ้งสรรพสนิคำ้แอคโครโปลสิ ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ ่ มี

เวลำให้ท่ำนช้อปปิ้งซื้อของฝำก หรือสินค้ำแบรนด์เนม อำทิเช่น GEOX, GUESS, H&M, MANGO, 

PULLS&BEAR, ZARA และแบรนด์ท้องถิ่นอื่น ๆ มำกมำย 

(ระยะทำงประมำณ  213  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  BEST WESTERN  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    วลินอีสุ – ปรำสำททรำไค – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงทรำไค อดีตเมืองหลวงเก่ำของประเทศลิทวัเนีย ที่มีประชำกรหลำยเชื้อ

ชำติอำศัยอยู่ร่วมกัน เป็นเมืองตำกอำกำศที่ได้รบัควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำก เพรำะ

ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองวีนีอุสเมืองหลวงในปจัจุบัน อีกทั้งทรำไค ยงัเป็นเมืองที่มีสถำนที่ท่องเที่ยวทำง

ธรรมชำติอันงดงำมมำกมำย ตวัเมืองรำยล้อมด้วยทะเลสำบหลำยแห่ง นอกจำกนี้ เมืองทรำไค 

ยงัมีสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์อันทรงคุณค่ำ ที่ท ำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศำตร์ 

ควำมเป็นมำของชำติได้เป็นอย่ำงดเีช่นเดียวกัน จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม ปรำสำททรำไค ตั้งอยู่

บนเกำะเล็ก ๆ ในทะเลสำบเกรฟ ถูก

สร้ำงขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 เป็น

ปรำสำทที่ท่ำนแกรนด์ดุ๊ก วีเทำทัส 

ประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบ้ันปลำย ก่อนที่

จะกลำยเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 

โดยอีกด้ำนหนึ่งของปรำสำท เป็นที่ต้ัง

ของโบสถ์และส ำนักสงฆ์ในนิกำยเบเนดิกทีน ท่ำนจะได้ชมควำมงดงำมทัศนีภำพโดยรอบ

ทะเลสำบ ชมตัวปรำสำทที่สำมำรถบอกเล่ำเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ได้เป็นอย่ำงดี 

(ระยะทำงประมำณ  27  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  40 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินวิลนีอุส 

14.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ  โดยเท่ียวบินที่  AY 1108 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  1 ชัว่โมง) 

15.30 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงกิ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

17.30 น.       ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินที่  AY 141 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  9 ชัว่โมง 35 นำที) 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

07.15 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ......... 

 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย ์.... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว 

- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของสำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คณุเมย ์/ คณุมิน้ / คณุคม 

 

 

สกลุเงนิ  ฟนิแลนด,์ เอสโตเนยี, ลตัเวยี, ลทิวัเนยี ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO) 

 

ไฟฟำ้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถำ้ทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอร์ตของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุ็ตำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหม่ก่อนมำท ำกำรจองทวัร์ 

 

- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปจัจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมอืงต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยงัไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศลัยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม ่

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตวั มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟัน / ดดัฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรื่อง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไมอ่นุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเร่ืองของอำยุครรภ ์

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำฟนิแลนด ์
 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ำยส ำเนำหนังสือจดทะเบยีนกำรค้ำ (คดัมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอืหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจบุนัที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ หรอืฝำกประจ ำ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี

ไม่ควรต่ ำกวำ่ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 6 เดือน)…1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงินอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบิดำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับิดำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 

 



 

 

บอลตกิ (AY)   -12- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ VFS ฟินแลนด ์

ที่อยู่  อำคำรเดอะเทรนดี้ The Trendy (บทีเีอส นำนำ) ถ.สุขมุวิท ซ.สขุุมวิท 13 กรุงเทพฯ 
 

*** หมำยเหต ุ*** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน 

สถำนทตูฟนิแลนดไ์มอ่นญุำติใหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงศนูย์ย่ืนวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึ่งไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้อง

มำตำมวันนัดหมำยของทำง VFS 

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทติย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ที่ต้องน ำติดตวัไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมือ  

บัตรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไมค่ืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนีท้ำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซำ่หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมที่ระบเุท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง   
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ยุโรปบอลติก  7  วนั  (AY) 

  สงกรำนต ์ พฤษภำ 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 69,900.- 66,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   13,000.- 13,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงินคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห ์

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ทำ่นละ 12 ยโูร     

8. คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 7 วนั)  =  ทำ่นละ 700 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต ์และปใีหม ่มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทั้งหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำมบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

- ช ำระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลกิเที่ยวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรอืบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ ์และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจง้พนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. ยุโรปบอลตกิ 7 วนั (AY) .............วนัเดินทาง.................................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


