Discovery … Baltic 7 Days TK Sep–Oct. 2020 1

HIT … อยากชวนท่านเทีย่ ว …
เส้นทาง

Discovery … Baltic 7 Days
เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธวั เนีย

7

วัน

กำหนดการเดินทาง
21
20

กันยายน /

25

ตุลาคม

2563

พฤศจิกายน / 6 , 27 ธันวาคม 2563

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR

318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310

Discovery … Baltic 7 Days TK Sep–Oct. 2020 2

Maps of Discovery … Baltic
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วันแรกของการเดินทาง (1)

กรุงเทพฯ

คณะพบกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร
ชั้น 4 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์ เนชั่นนอล
ทราเวล หรื อสั้นๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪
กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้าม
นาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
▪
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดง
ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
▪
หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
23.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้ เวลาเดินทาง 10
ชั่วโมง 20 นาที)
21.00 น.

วันที่สองของการเดินทาง (2)
05.20 น.
08.40 น.
11.20 น.

13.00 น.

18.30 น.

อิสตันบูล (ตุรกี) – วิลเนียสอุส (ลิธัวเนีย)

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) เที่ยวบินที่ TK 1049 (ใช้ เวลา
เดินทาง 2 ชั่งโมง 40 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติวิลเนียสอุส “Vilnius International Airport” ณ เมืองวิลเนียสอุส
(Vilnius) เมืองหลวง และเมืองท่าหลักของ ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
เมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่ และสวยงามที่สุดของ ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) ค้นพบในปี ค.ศ. 1323 ที่ต้งั อยูต่ รงจุดบรรจบ
ของ แม่น้าเนริส “Neris River” และ แม่ น้าวิลเนีย “Vilnia River” และล้อมรอบไปด้วยเนินเขา ทาให้ ยูเนสโก้
ประกาศให้ เมืองเก่า เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมื้ออาหาร พาท่านเที่ยวชม เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) โดยเริ่ มกันที่ โบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ แอนด์ พอล “St. Peter &
Pauls' Church” นอกเมืองเก่านิดเดียว เป็ นโบสถ์แบบศิลปะบารอคที่สวยที่สุดของเมือง มีงานปูนปั้นถึง 2 พันชิ้น
ด้วยกัน จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส “Vilnius Old Town” ได้ชื่อว่าเป็ นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่
ที่สุดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที่ยอ้ นยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 15 - 16 ชม โบสถ์ เซนต์ แอน “St. Anne’s
Church” โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองเก่า เคยเป็ นโบสถ์ไม้ และต่อมามีพระฟรานซิ สกันได้สร้างโบสถ์ที่
ทาจากหินขึ้นมาแทนที่ และเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1581 แล้วชม จัตุรัสกลางเมือง “Town Hall Square” ชม ลานน้ าพุ
ขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรื อนในแบบ ลิธัวเนีย (Lithuania) บางครั้งจัตุรัสแห่งนี้มกั ถูกใช้เป็ นสถานที่จดั การแสดงสาคัญๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น คอนเสิ ร์ต หรื อ การฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่อีกด้วย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Vilnius Grand Resort Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สามของการเดินทาง (3)

วิลเนียสอุส – ทราไก – คอนาส (ลิธัวเนีย)

07.00 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) (ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ น
เมืองเล็กๆ ที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งนี้ ได้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของท่องเที่ยวไปแล้ว โดย
มี ทะเลสาบเกรฟ “Galve Lake” เป็ นทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุด และเป็ นที่ต้งั ของ ปราสาทกลางทะเลสาบทราไก
“Trakai Castle” ปราสาทที่ต้ งั อยูบ
่ นเกาะเล็กๆ ใน ทะเลสาบเกรฟ “Galve Lake” ซึ่งหลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็
เรี ยกขานปราสาทแห่งนี้ว่า “Little Marienburg” อีกด้วย นาท่านชม ปราสาททราไก “Trakai Castle” ปราสาท
หินที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยดยุควีเตาตาสเจ้าผูค้ รอง เมืองทราไก (Trakai) ในสมัยอดีต ปัจจุบนั ปราสาทแห่งนี้ถือ
ว่าเป็ นปราสาทที่มีความสาคัญทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีมากแห่งหนึ่งใน ลิธัวเนีย (Lithuania) ก็ว่าได้

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองคอนาส (Kaunas) (ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
เป็ นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีผงั เมืองที่สวยงามเป็ นระเบียบจนได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองแรกของประเทศฝั่งยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก นาท่านชม ปราสาท
คอนาส “Kaunas Castle” ปราสาทยุคกลางขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในช่วงกลางศตวรรษที่ 14
ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้าเนมาน “Neman River” ตัวปราสาทเป็ นอิฐสี ส้ม ภายในจัดแสดงแกลเลอรี่ ศิลปะภาพถ่ายและภาพวาด
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลิทวั เนีย รวมถึงโบราณวัตถุต่างๆ ที่รวบรวมได้จากภายในปราสาท และพาท่านชมปราสาทขนาด
ใหญ่ที่ต้งั อยูใ่ จกลาง เมืองคอนาส (Kaunas) โบสถ์ เซนต์ ไมเคิล “St. Michael the Archangel Church” เป็ น
โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1891 – 1895 เป็ นสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบแซนไทน์ โดดเด่นด้วยหลังคา
รู ปโค้งและโดมขนาดใหญ่ ผูค้ นนิยมมาเดินเล่น นัง่ เล่นบริ เวณโบสถ์เซนต์ไมเคิล เพราะนอกจากบรรยากาศสงบแล้วยัง
ร่ มรื่ นและสวยงาม ถัดจากนั้นพาท่าน ไปยัง อารามและโบสถ์ พาเซลิส “ Pazaislis Monastery and Church” กลุ่ม
อารามและโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนบาโรคขนาดใหญ่ที่สุดในลิทวั เนีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1662 นอกจากจะเป็ น
สถานที่สาคัญทางศาสนาแล้ว ที่นี่ยงั เป็ นสถานที่จดั เทศกาลดนตรี หลายๆ งานอีกด้วย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Amberton Cozy Hotel Kaunas หรื อเทียบเท่ า

18.30 น.
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วันที่สี่ของการเดินทาง 2562 (4)
07.30 น.

12.30 น.

19.00 น.

คอนาส – ซู เล – เบาสเก้ (ลัตเวีย) – ยัวมาลา – ริก้า

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูเล (Siauliai) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ) เมืองโบราณยุค
อัศวินทยูทอนช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14 เมืองซึ่งเป็ นที่รู้จกั มักคุน้ ของผูแ้ สวงบุญ นาท่านเดินทางมาเยือนเพื่อสักการะ เนินแห่ ง
ไม้ กางเขน “The Hill of Crosses” ที่เต็มไปด้วยไม้กางเขนน้อยใหญ่นบั ร้อยนับพันที่นามาปักวาง ณ เนินแห่ งไม้
กางเขน “The Hill of Crosses” เพื่อเป็ นตัวแทนของการแสดงออกของชาวคาธอลิกใน ลิธัวเนีย (Lithuania) ที่
ต่อสู ้เพื่อสันติความสงบสุ ข โดยเริ่ มต้นจากการปักไม้กางเขนจานวนหนึ่ง ณ สถานที่น้ ีหลังจากเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านของ
ชาวนาในปี ค.ศ. 1831 – 1863 จากนั้นนาคณะออกเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ เมืองเบาสเก้ (Bauska) ซึ่งอยู่ ทางตอนใต้
ของประเทศลัตเวีย (Latvia) (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาคณะเข้าชม พระราชวังรูนดาเล “Rundale Palace” ซึ่งเป็ นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของ ลัตเวีย
(Latvia) ก่อสร้างสไตล์บาร็ อคและร็ อคโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน เป็ นคนเดียวกันกับสร้าง พระราชวัง
ฤดูหนาว “Winter Palace” ใน นครเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก (St Petersburg) ของ รัสเซีย (Russia) พระราชวังแห่ง
นี้ถือว่าเป็ นพระราชวังฤดูร้อนของท่านดุค๊ แห่งคอร์แลนด์ เอิรน์โจฮันน์ไบรอน บริ เวณของพระราชวังแวดล้อมไปด้วยสวน
สวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ออกเดินทางต่อเพื่อแวะไปชม เมืองยัวมาลา (Jurmala) (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) เป็ นสวรรค์ของการพักผ่อน ตามรี สอร์ทริ มทะเล เนื่องด้วยเป็ นเมืองรี สอร์ทที่ใหญ่
ที่สุดในทะเลบอลติกและมีหาดทรายยาวที่สุดในยุโรปตอนเหนือ และยังเป็ นที่รู้จกั ในด้านสถาปัตยกรรมจากไม้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาคารบ้านเรื อนเก่าแก่หลายหลัง

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองริก้า (Riga) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศ
ลัตเวีย (Latvia) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองที่อยูใ่ น กลุ่มบอลติค (Baltic States) ยูเนสโก้ได้ ประกาศให้ เมือง
เก่ากรุงริก้าเป็ นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ.1997
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Radisson Blu Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

12.30 น.

19.00 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้ นาท่านชม เมืองริก้า (Riga) เริ่ มจาก จัตรุ ัสทาวน์ ฮออล์ “Town Hall Square” เป็ นสถานที่กาเนิดต้นคริ สต์มาส
มา 500 ปี แล้ว ที่นิยมประดับประดาตอน 25 ธันวา ตรงกลางจัตรุ ัสมี อนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ “Statue of St.Roland”
ผูท้ ี่เข้ามาก่อตั้ง เมืองริก้า (Riga) ในยุคเริ่ มแรก และเป็ นนักบุญในเวลาต่อมา ตรงข้าม ศาลาว่าการ “Town Hall” คือ
บ้ านแบล็กเฮดส์ “House of Blackheads” จัดเป็ นอาคารที่สวยที่สุดในนี้ เป็ นที่พบปะของสมาคมพ่อค้าชาวเยอรมัน
และมาอาศัยอยูท่ ี่ เมืองริก้า (Riga) เมื่อปี 1416 สาหรับ บ้ านแบล็กเฮดส์ “House of Blackheads” ที่ถึงแม้ว่าจะเคย
ถูกทาลายเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่จนสวยสด จัดเป็ นอาคารที่สวยที่สุดในนี้ นอกจากนั้น ยังมี
ร้านขายของที่ระลึกหลายๆ ร้านรอบๆ จัตรุ ัสแห่งนี้ โดยเฉพาะหนังสื อท่องเที่ยวของเมืองหากซื้อในนี้จะมีราคาถูกกว่าร้าน
ขายของที่ระลึก ถัดมาจะเป็ น โบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ “St. Peters Church” จุดสาคัญอีกแห่งหนึ่งของ เมืองริก้า (Riga)
สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 13 ยอดโบสถ์ที่ทาจากไม้ ได้รับการติดตั้งในปี 1690 ซึ่งสู งที่สุดในโลก ในขณะนั้น โบสถ์เคย
ถูกไฟไหม้ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ โดยที่ยอดเปลี่ยนเป็ นทาจากโลหะแทน
ด้านหลัง โบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ “St. Peters Church” จะเป็ น โบสถ์ เซนต์ จอห์ น “St.John Church” สร้างขึ้นใน
ปี 1234 เพื่อใช้เป็ นโรงสวดของวัดนิกายโดมินิกนั ต่อมาในศตวรรษที่ 13 กลายเป็ นโบสถ์ และในปี 1582 ก็กลายเป็ นโบสถ์
แบบลัตเวียนโบสถ์แรกใน เมืองริก้า (Riga) เดินถัดไปอีกนิดเป็ นย่านใจกลางเมืองเก่าที่เรี ยกว่า โดมสแควร์ “Dome
Square” มี โบสถ์ ประจาเมืองริก้า “Riga Dome Cathedral” อยูร่ ิ มจัตุรัส สร้างเมื่อปี 1211 ข้างในมีออร์ แกนขนาด
ใหญ่ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ เมืองซิกุลดา (Sigulda) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เมืองที่ต้งั อยูใ่ นหุบเขา แม่ น้าเกาจา “Gauja River Valley” และได้ชื่อว่าเป็ น “สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งลัตเวีย” เนื่องจาก
ทิวทัศน์อนั สวยงามและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ควรค่าแก่การสัมผัส อาทิ คฤหาสน์ คริมูลดา“ Krimulda Manor” ซึ่ง
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 และล้อมรอบไปด้วยลานกว้างและสวนที่ใหญ่โต หรื อ ซากปราสาทคริมลู ดา “Krimulda
Castle” กับซาก ปราสาทซิกุลดา “Sigulda Castle” จากยุคกลาง หรื อปราสาทซิ กุลดาแห่ งใหม่ เป็ นต้น หลังจากได้
เที่ยวชมเมืองซิกลุ ดา (Sigulda) เต็มอิ่มแล้ว นาทุกท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ เมืองปาร์ นู (Parnu) (ระยะทาง
174 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองชายหาดชื่อดัง และ เป็ นเมืองรี สอร์ทตากอากาศของ ประเทศ
เอสโตเนีย (Estonia) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบ้านไม้ สไตล์อาร์ทนูโว ที่มีสไตล์เฉพาะตัว
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Rannahotell Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

ริก้า – ซิกุลดา – ปาร์ นู (เอสโตเนีย)

ปาร์ นู – ทาลลินน์ – อิสตัลบูล (ตุรกี)

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินสู่เมืองทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองท่าหลักของ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) (ระยะทาง 130
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที) ประเทศที่มงั่ คัง่ ด้วยแหล่งท่องเที่ยวของยุโรปตอนเหนือ และได้ชื่อว่า
มีความเก่าแก่ที่สุดใน ทะเลบอลติค “Baltic Sea” โดยเฉพาะเสน่ห์ของเมืองเก่าช่างยัว่ ยวนใจให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมา
เยี่ยมเยือนเป็ นจานวนมากและดูเหมือนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และ ยูเนสโก้ได้ ประกาศให้ เมืองเก่าทาลลินน์ เป็ นหนึ่งใน
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 นาลูกค้าบริ ษทั ไฮไลท์ฯ ชม กรุงทาลลินน์ (Tallinn) เริ่ มจาก ย่านทูมพี “Toompea” เป็ น

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR

318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310

Discovery … Baltic 7 Days TK Sep–Oct. 2020 7

13.00 น.

18.05 น.
22.30 น.

ที่ต้งั ของปราสาทและป้อมปราการ อันเป็ นที่พกั ของเจ้าเมือง และเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างเมือง ไปชม ปราสาททูมเปี ย
“Toompea Castle” ซึ่ งปั จจุบน
ั กลายเป็ น อาคารรัฐสภาเอสโทเนีย “City Hall” สร้างอยูบ่ นป้อมปราการเก่า ซึ่งเคย
เป็ นฐานบัญชาการของกองกาลังต่างชาติในช่วงที่ผลัดกันเป็ นผูป้ กครองแผ่นดิน ด้านหน้าเป็ นอาคารศิลปะแบบบาร็ อก
สี ชมพูพาสเทลสดใส ดูไม่เหมือนเป็ นหน่วยงานราชการ ตรงข้ามกับปราสาท จะเป็ น โบสถ์ อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้
“Alexander Nevsky Cathedral” โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดใน กรุ งทาลลินน์ (Tallinn) ประกอบด้วยโดมหัวหอม 5
โดม เด่นสง่า และสร้างขึ้นโดยคาบัญชาของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 โดยใช้ศิลปะแบบรัสเซีย ด้านบนของโบสถ์มี
หอระฆังใหญ่ที่มีระฆังอยู่ 11 ใบ รวมทั้งระฆังใบใหญ่ที่สุดใน กรุงทาลลินน์ (Tallinn) ซึ่งมีน้ าหนักถึง 15 ตัน จากโบสถ์
นี้เราเดินต่อไปอีกราว 50 เมตร ก็ถึง โบสถ์ เซ็นท์ แมรี่ “St.Mary Cathedral or Toomkirik” เป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่ง เอสโตเนีย (Estonia) อุทิศแด่พระแม่มารี ภายในโบสถ์มีโลงหินตั้งอยูร่ อบๆ ตั้งแต่ ค.ศ.13 - 18 มักจะเป็ น
ของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสมัยก่อน และมีตราประจาตระกูลของคนร่ ารวยแขวนตามผนัง และหลุมฝังศพตามพื้น
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านเข้าสู่ จัตุรัสกลางเมือง “Town Hall Square” ซึ่งเปรี ยบเสมือนศูนย์กลางการค้าขายที่เต็ม
ไปด้วยผูค้ นมาจับจ่ายซื้อของ และนัง่ รับประทานอาหาร รวมถึงนักท่องเที่ยวจานวนมากที่มาเยี่ยมชมสถานที่น้ ี จัตุรัสกลาง
เมือง “Town Hall Square” นีไ้ ด้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1997 บริ เวณ
จัตุรัสเต็มไปด้วยอาคารเก่าสไตล์อาร์ตนูโว และโกธิค มี ศาลาว่าการเมือง “Tallinn Town Hall” ที่สร้างในสไตล์
โกธิคตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ที่ยอดมีรูปปั้นทหารน่ารักๆ ชื่อว่า Vana Toomas และมีสัญลักษณ์มงั กรสี เขียวสวมมงกุฎ
ประดับอยูเ่ หนือกาแพง โดยเชื่อกันว่าเป็ นมังกรผูป้ กป้องเมือง ทางทิศเหนือของจัตุรัสตรงกันข้ามกับ ศาลาว่าการเมือง
“Tallinn Town Hall” มี แหล่ งผลิตและขายยาที่เก่ าแก่ ที่สุดในยุโรป “Town Hall Pharmacy” ยังคงเปิ ดทาการ
อยู่ เปิ ดขายยามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1422เ ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งสิ นค้า อย่างเต็มอิ่ม
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1424 (ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 15 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
คณะเดือนกันยายน ใช้เที่ยวบินที่ TK 1422 / TK 068

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
01.50 น.
15.10 น.

กรุงเทพฯ

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวัสดิภาพ
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างช้าสุ ด
15 วันก่อนการเดินทางและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ำทัวร์ เพิม่ ในกรณีที่มลี ูกค้ำ ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน (10 – 14 ท่ ำน) ด้ วยควำมสมัครใจ หากประสงค์ที่จะ
เดินทางกับเราและมีการตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พกั ตามบริ ษทั จัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หำกวันเข้ ำพักตรงกับงำน
เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
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- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากที่สุด
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
- บริ ษทั ฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel Chair เว้นแต่
จะมีการตกลงกันกับพนักงานขาย
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ท้งั หมด หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรื อ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อ
ขอยืนยันว่าคณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้ กรุ ณาออกตัว๋ ภายหลังจากการวางมัด
จาและดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว หากดาเนินการดังกล่าวก่อน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การให้ส่วนลดพิเศษสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อันเนื่องมาจากบริ ษทั มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาตัว๋ กรุ๊ ปไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- บริษัทฯ ขอยกเลิกกำรบริกำรสำหรับ บุคคลที่มีควำมประพฤติไม่ เหมำะสมระหว่ ำงกำรเดินทำง, ผู้ที่ไม่ ยอมรับเงือ่ นไขระหว่ ำงทัวร์ ทีม่ ี
ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยง หรือกระทำกำรใดๆ ให้ ผ้ รู ่ วมเดินทำงบังคับให้ หัวหน้ ำทัวร์ ต้องกระทำกำรอืน่ ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบำงส่ งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ ำนอืน่ หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทาการจองและวางมัดจาทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุ ข

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตั๋วเครื่ องบิน
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

53,900.52,000.48,900.19,000.7,900.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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อัตราค่าบริการ (คณะวันที่ 27 ธันวาคม 2563)
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
ท่ านละ
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่ านละ
หักตั๋วเครื่ องบิน
ท่ านละ
พักเดี่ยวเพิม่
ท่ านละ

58,900.57,900.54,000.21,500.7,900.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – วิลเนียสอุส // ทาลลินน์ – อิสตันบูล –
กรุงเทพฯ ** Tax – Insurance – Fuel Charge ที่เรี ยกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวัน
ดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมกราคม 2563
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
4. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวน 4 คืน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์
5. รถบัสปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม./วัน)
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าทิปคนขับรถ และไกค์ท้องถิ่น
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 5 มือ้ และอาหารค่า 4 มือ้
9. หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู ้ สนุกสนาน และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง 50%)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในห้องพัก ฯลฯ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร ต่ อวัน
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้ สู่ ห้องพัก
อัตราผกผันน้ ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
คืนเต็มจานวน
• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน
หักค่าใช้ จ่ายจากค่ามัดจาทัวร์
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน
หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่ คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 30 วัน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และ 45 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตั๋วเครื่ องบิน
• ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา Refund ได้หรื อไม่ ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

โรงแรม และ ห้ องพัก
• ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double Room) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทาให้
ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ตอ้ งการหรื ออาจจะได้เตียงเสริ มแล้วแต่กรณี
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
• สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กว้าง x ยาว x
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าสะพาย
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการล่าช้า, สู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าเดินทาง ที่เกิดจากความผิดพลาดของ
สายการบินในทุกกรณี ทางบริ ษทั ฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและข้อเรี ยกร้องจากทางสายการบินเท่าที่จะทาได้
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่า
1
2
3
4

5.

พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น (สถานทูตเข้ มงวดมากเรื่องรูปถ่ าย)
ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ที่อายุต่ากว่า 20 ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านที่ใช้คานาหน้าเป็ น
นาง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) (เป็ นสาเนาทั้งหมด)
หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ชื่อสถานทูตเท่านั้น!!!
▪ ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้าทางานและระบุวนั ลา
▪ เจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุน้ ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ยภาษี
▪ นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรี ยนอยู่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ทาจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสี ยภาษี
หลักฐานการเงิน
▪ กรณีออกค่าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมสาเนาสมุดบัญชี
เคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 สามารถใช้บญั ชีฝากประจาในการประกอบการยื่นเพิ่มเติมได้ แต่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองบัญชีที่ออกจากทาง
ธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ และสาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน)
▪ กรณีมีผ้อู อกค่าใช้ จ่ายให้ ให้บคุ คลที่ออกค่าใช้จ่าย (ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านั้น)ทาหนังสื อรับรองบัญชีที่ออกจาก
ทางธนาคาร และระบุชื่อผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน พร้อมแนบสาเนาทะเบียนบ้าน และ
บัตรประชาชนของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
7. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา
หรื อท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า 30วันทาการ
สถานทูตฮังการีต้งั อยู่ทชี่ ้ัน 14 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
พนักงานที่ติดต่อ...................................... ชื่อผูจ้ อง..........................................................................................
เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม..............................................................
กาหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
** กรุณากรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้ าพาสปอร์ ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่ น ไม่ ทานสั ตว์ปีก ไม่ ทานเนื้อวัว **
No.

NAME

No.Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภท
ห้ อง

Remark , Request
Seat , Food

1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่ าน
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส สุ ขาภิบาล 3
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาดพร้ าว 101
ธ. กรุงเทพ
สาขา ลาดพร้ าว 101
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขา ลาดพร้ าว 101

ออมทรัพย์
เลขที่ 993-2-04218-2
เลขที่ 233-2-15636-7
เลขที่ 021-7-05626-6
เลขที่ 639-1-06438-3

2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
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