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วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ 
19.30 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร 
 ช้ัน 4 ประตู  9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้าม
น าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดง
ต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 11  
 ช่ัวโมง 10 นาที) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  อสิตันบูล (ตุรก)ี – วิลเนียสอุส (ลธิัวเนีย) 
05.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
09.40 น. น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) เที่ยวบินท่ี TK 1409 (ใช้เวลา 
 เดินทาง 2 ช่ังโมง 40 นาที) 
11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวิลเนียสอุส “Vilnius International Airport” ณ เมืองวิลเนียสอุส  
 (Vilnius) เมืองหลวง และเมืองท่าหลกัของ ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  
 เมืองท่ีไดช่ื้อว่าใหญ่ และสวยงามท่ีสุดของ ประเทศลิธัวเนีย (Lithuania) คน้พบในปี ค.ศ. 1323 ท่ีตั้งอยูต่รงจดุบรรจบ 
 ของ แม่น ้าเนริส “Neris River” และ แม่น ้าวิลเนีย “Vilnia River” และลอ้มรอบไปดว้ยเนินเขาท่ีมีตน้ไมเ้ขียวขจี 
 ท าให้ยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่า เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร พาท่านเท่ียวชม เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) โดยเร่ิมกนัท่ี โบสถ์เซนต์ปีเตอร์แอนด์พอล “St. Peter &  

 Pauls' Church” นอกเมืองเก่านิดเดียว เป็นโบสถแ์บบศิลปะบารอคที่สวยท่ีสุดของเมือง มีงานปูนป้ันถึง 2 พนัช้ิน 
 ดว้ยกนั จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส “Vilnius Old Town” ไดช่ื้อว่าเป็นเขตเมืองเก่าท่ีใหญ่ 
 ท่ีสุดในเขตยโุรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามท่ียอ้นยคุไปในช่วงศตวรรษท่ี 15 - 16 ชม โบสถ์เซนต์แอน “St. Anne’s  

 Church” โบสถแ์บบโรมนัคาทอลิก ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า เดิมในช่วงศตวรรษท่ี 14 เคยเป็นโบสถไ์ม ้และต่อมาในปี ค.ศ.  
 1495-1500 มีพระฟรานซิสกนัไดส้ร้างโบสถท่ี์ท าจากหินขึ้นมาแทนท่ี และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 แลว้ชม จัตุรัสกลางเมือง  
 “Town Hall Square” ชมลานน ้าพุขนาดใหญ่ อาคารบา้นเรือนในแบบ ลิธัวเนีย (Lithuania) บางคร้ังจตัุรัสแห่งน้ี 
 มกัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการแสดงส าคญัๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต หรือ การฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่อีกดว้ย 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Vilnius Grand Resort Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3)  วิลเนียสอุส – ทราไก – ซูเล – ริก้า (ลตัเวีย) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) (ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ท่ีตั้งอยู ่
 ทางทิศตะวนัตกของ เมืองวิลเนียสอุส (Vilnius) ปัจจุบนัเมืองเลก็ๆ ท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์แห่งน้ี ไดก้ลาย  
 เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของท่องเท่ียวไปแลว้ ตวัเมืองนั้นถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบซ่ึงสามารถมารถประมาณได ้
 อยา่งคร่าวๆ ว่าอยูท่ี่ 200 แห่ง โดยมี ทะเลสาบเกรฟ “Galve Lake” เป็นทะเลสาบท่ีมีความลึกมากท่ีสุด และเป็นท่ีตั้งของ  
 ปราสาทกลางทะเลสาบทราไก “Trakai Castle” ปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นเกาะเลก็ๆ ใน ทะเลสาบเกรฟ “Galve Lake”  
 ซ่ึงหลายคนท่ีเคยมาเยือนต่างก็เรียกขานปราสาทแห่งน้ีว่า “Little Marienburg” อีกดว้ย น าท่านชม ปราสาททราไก  
 “Trakai Castle” ปราสาทหินท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 โดยดยคุวีเตาตาสเจา้ผูค้รอง เมืองทราไก (Trakai) ในสมยั 
 อดีต ปัจจบุนัปราสาทแห่งน้ีถือว่าเป็นปราสาทท่ีมีความส าคญัทางดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีดีมากแห่งหน่ึงใน ลิธัวเนีย  

 (Lithuania) ก็ว่าได ้
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซูเล (Siauliai) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองโบราณ 
 ยคุอศัวินทยทูอนช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 เมืองซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัมกัคุน้ของผูแ้สวงบุญ น าท่านเดินทางมาเยือนเพื่อสักการะ เนิน 
 แห่งไม้กางเขน “The Hill of Crosses” ท่ีเตม็ไปดว้ยไมก้างเขนนอ้ยใหญ่นบัร้อยนบัพนัท่ีน ามาปักวาง ณ เนินแห่งไม้ 
 กางเขน “The Hill of Crosses” เพื่อเป็นตวัแทนของการแสดงออกของชาวคาธอลิกใน ลิธัวเนีย (Lithuania) ท่ี 
 ต่อสู้เพื่อสันติความสงบสุข โดยเร่ิมตน้จากการปักไมก้างเขนจ านวนหน่ึง ณ สถานท่ีน้ีหลงัจากเกิดการลุกฮือขึ้นต่อตา้นของ 
 ชาวนาในปี ค.ศ. 1831 – 1863 จากนั้นเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ เมืองริก้า (Riga) (ระยะทาง 133 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ ประเทศลัตเวีย (Latvia) เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดในบรรดาเมืองท่ีอยูใ่น กลุ่ม 
 บอลติค (Baltic States) ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เมืองเก่ากรุงริก้าเป็นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  ริก้า – เบาสเก้ – ริก้า 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองเบาสเก้ (Bauska) (ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) ซ่ึงอยู ่
 ทางตอนใตข้อง เมืองริก้า (Riga) น าคณะเขา้ชม พระราชวังรูนดาเล “Rundale Palace” ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีใหญ ่
 ท่ีสุดของ ลตัเวีย (Latvia) ก่อสร้างสไตลบ์าร็อคและร็อคโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียน เป็นคนเดียวกนักบั 
 ผูส้ร้าง พระราชวังฤดูหนาว “Winter Palace” ใน นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St Petersburg) ของ รัสเซีย  
 (Russia) พระราชวงัแห่งน้ีถือว่าเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของท่านดุ๊คแห่งคอร์แลนด ์เอริน์โจฮนันไ์บรอน บริเวณของ 
 พระราชวงัแวดลอ้มไปดว้ยสวนสวยในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อน จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองริก้า (Riga)  
 (ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม เมืองริก้า (Riga) ท่ีตั้งอยูบ่นปาก แม่น ้าดวินา “Daugava River” เร่ิมจาก จัตุรัส 
 ทาวน์ฮออล์ “Town Hall Square” เป็นสถานท่ีก าเนิดตน้คริสตม์าส มา 500 ปีแลว้ ท่ีนิยมประดบัประดาตอน 25 ธนัวา  
 ตรงกลางจตัุรัสมี อนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ “Statue of St.Roland” ผูท่ี้เขา้มาก่อตั้ง เมืองริก้า (Riga) ในยคุเร่ิมแรก  
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 และเป็นนกับุญในเวลาต่อมา ตรงขา้ม ศาลาว่าการ “Town Hall” คือ บ้านแบลก็เฮดส์ “House of Blackheads”  
 จดัเป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดในน้ี เป็นท่ีพบปะของสมาคมพ่อคา้ชาวเยอรมนัท่ียงัโสด และมาอาศยัอยูท่ี่ เมืองริก้า (Riga) เม่ือ 
 ปี 1416 ส าหรับ บ้านแบล็กเฮดส์ “House of Blackheads” ท่ีถึงแมว่้าจะเคยถูกท าลายเม่ือตอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
 แต่ไดรั้บการบูรณะใหมจ่นสวยสด จดัเป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดในน้ี นอกจากนั้น ยงัมีร้านขายของท่ีระลึกหลายๆ ร้านรอบๆ  
 จตัุรัสแห่งน้ี โดยเฉพาะหนงัสือทอ่งเท่ียวของเมืองหากซ้ือในน้ีจะมีราคาถูกกว่าร้านขายของท่ีระลึก ถดัมาจะเป็น โบสถ์ 
 เซนต์ปีเตอร์ “St. Peters Church” จุดส าคญัอีกแห่งหน่ึงของ เมืองริก้า (Riga) สร้างขึ้นคร้ังแรกในศตวรรษท่ี 13  
 ยอดโบสถท่ี์ท าจากไม ้ไดรั้บการติดตั้งในปี 1690 ซ่ึงสูงท่ีสุดในโลก ในขณะนั้น โบสถเ์คยถูกไฟไหมไ้ปในช่วงสงครามโลก 
 คร้ังท่ี 2 และไดรั้บการบูรณะฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ในปี 1973 โดยท่ียอดเปล่ียนเป็นท าจากโลหะแทน ท่ีน่ีมีลิฟตใ์ห้นกัท่องเท่ียว 
 ขึ้นไปจุดชมวิวดู เมืองริก้า (Riga) ในมุมพาโนรามา ดา้นหลงั โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ “St. Peters Church” จะเป็น  
 โบสถ์เซนต์จอห์น “St.John Church” สร้างขึ้นในปี 1234 เพื่อใชเ้ป็นโรงสวดของวดันิกายโดมินิกนัต่อมาในศตวรรษ 
 ท่ี 13 กลายเป็นโบสถ ์และในปี 1582 ก็กลายเป็นโบสถแ์บบลตัเวียนโบสถแ์รกใน เมืองริก้า (Riga) เดินถดัไปอีกนิดเป็น 
 ยา่นใจกลางเมืองเก่าท่ีเรียกว่า โดมสแควร์ “Dome Square” มี โบสถ์ประจ าเมืองริก้า “Riga Dome Cathedral”  
 อยูริ่มจตัุรัส สร้างเม่ือปี 1211 ขา้งในมีออร์แกนขนาดใหญ่ท่ีสุดในยโุรป โบสถแ์ห่งน้ีมาปรับปรุงซ่อมแซมอีกคร้ัง แลว้เสร็จ 
 ตอนปี 1999 เพื่อให้ทนัฉลองพร้อมกบั รัสเซีย (Russia) ท่ีครบรอบก่อตั้ง กรุงมอสโก (Moscow) มา 850 ปี นอกจากน้ี 
 บริเวณจตัุรัสยงัมีอาคารอื่นๆ รายลอ้มอาทิเช่น ตลาดหุ้น “Stock Exchange”, สถานีวิทยุลตัเวีย “Latvijas Radio”  
 และมีร้านอาหารร้านกาแฟอีกหลายร้านดว้ยกนั ใกล้ๆ  กนัเป็น บ้านสามพีน้่อง “Three Brothers” สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.  
 1646 ท่ีพวกพ่อคา้วาณิชมาสร้างเอาไว ้ชั้น 2 เป็นท่ีเก็บของ ส่วนชั้นล่างเป็นท่ีพกัอาศยั อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมืองตาม 
 อธัยาศยั 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  ริก้า – ทาลลนิน์ (เอสโตเนีย) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองท่าหลกัของ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia)  
 (ระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ประเทศท่ีมัง่คัง่ดว้ยแหล่งท่องเท่ียวของยโุรปตอนเหนือ และ 
 ไดช่ื้อว่ามีความเก่าแก่ท่ีสุดใน ทะเลบอลติค “Baltic Sea” โดยเฉพาะเสน่ห์ของเมืองเก่าช่างย ัว่ยวนใจให้นกัท่องเท่ียว 
 เดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจ านวนมากและดูเหมือนจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี และ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เมืองเก่าทาลลนิน์ 
 เป็นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั  น าลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ ชม กรุงทาลลินน์ (Tallinn) เร่ิมจาก ย่านทูมพ ี“Toompea” เป็นท่ีตั้ง 
 ของปราสาทและป้อมปราการ อนัเป็นท่ีพกัของเจา้เมือง และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างเมือง เขตน้ีเป็นท่ีพกัอาศยัของ 
 ขนุนางและคนท่ีมีฐานะดี ชม ปราสาททูมเปีย “Toompea Castle” ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็น อาคารรัฐสภาเอสโทเนีย  
 “City Hall” สร้างอยูบ่นป้อมปราการเก่าซ่ึงเคยเป็นฐานบญัชาการของกองก าลงัต่างชาติในช่วงท่ีผลดักนัเป็นเจา้ 
 ผูป้กครองแผน่ดิน เอสโตเนีย (Estonia) อาคารดา้นหนา้เป็นอาคารศิลปะแบบบาร็อกสีชมพูพาสเทลสดใส ดูไม่เหมือน 
 เป็นหน่วยงานราชการ ตรงขา้มกบัปราสาท จะเป็น โบสถ์อเลก็ซานเดอร์เนฟสกี ้“Alexander Nevsky Cathedral”  

 โบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน กรุงทาลลินน์ (Tallinn) ประกอบดว้ยโดมหวัหอม 5 โดม เด่นสง่า และโมเสกทองดา้นหนา้อนั 
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 งดงาม โบสถห์ลงัน้ีสร้างขึ้นโดยค าบญัชาของพระเจา้ซาร์อเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 โดยใชศิ้ลปะแบบรัสเซียในระหว่างปี ค.ศ.  
 1894-1900 ซ่ึงในขณะนั้น ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) ยงัตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ รัสเซีย (Russia) ดา้นบน 
 ของโบสถมี์หอระฆงัใหญ่ท่ีมีระฆงัอยู ่11 ใบ รวมทั้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดใน กรุงทาลลินน์ (Tallinn) ซ่ึงมีน ้าหนกัถึง 15  
 ตนั จากโบสถน้ี์เราเดินต่อไปอีกราว 50 เมตร ก็ถึง โบสถ์เซ็นท์แมร่ี “St.Mary Cathedral or Toomkirik” เป็น 
 โบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง เอสโตเนีย (Estonia) อุทิศแด่พระแม่มารี ตวัโบสถเ์ร่ิมจากการสร้างดว้ยไมก่้อนในยคุท่ี  
 เดนมาร์ก (Denmark) ปกครองท่ีน่ีในปี 1219 ช่วงกลาง ค.ศ.ท่ี 15 จึงก่อสร้างดว้ยหิน ภายในโบสถมี์โลงหินตั้งอยูร่อบๆ  
 ตั้งแต่ ค.ศ.13 - 18 มกัจะเป็นของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสมยัก่อน และมีตราประจ าตระกูลของคนร ่ารวยแขวนตามผนงั และ 
 หลุมฝังศพตามพ้ืน จากนั้นน าท่านเขา้สู่ จัตุรัสกลางเมือง “Town Hall Square” ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยก์ลางการคา้ขาย 
 ท่ีเตม็ไปดว้ยผูค้นมาจบัจ่ายซ้ือของ และนัง่รับประทานอาหาร รวมถึงนกัท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีมาเย่ียมชมสถานท่ีน้ี จัตุรัส 
 กลางเมือง “Town Hall Square” นีไ้ด้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO เม่ือปีค.ศ. 1997 
 บริเวณจตัุรัสเตม็ไปดว้ยอาคารเก่าสไตลอ์าร์ตนูโว และโกธิค มี ศาลาว่าการเมือง “Tallinn Town Hall” ท่ีสร้างใน 
 สไตลโ์กธิคตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ท่ียอดมีรูปป้ันทหารน่ารักๆ ช่ือว่า Vana Toomas และมีสัญลกัษณ์มงักรสีเขียวสวมมงกุฎ 
 ประดบัอยูเ่หนือก าแพง โดยเช่ือกนัว่าเป็นมงักรผูป้กป้องเมือง ทางทิศเหนือของจตัุรัสตรงกนัขา้มกบั ศาลาว่าการเมือง  
 “Tallinn Town Hall” มี แหล่งผลิต และขายยาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป “Town Hall Pharmacy” ยงัคงเปิดท าการ 
 อยู ่เปิดขายยามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1422  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Sokos Viru Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  ทาลลนิน์  – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพือ่ลงเรือเฟอร์ร่ีขา้มสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) (ใช้เวลา 
 ในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ ประเทศฟินแลนด์ (Finland) เพลิดเพลินไปกบัการท่อง ทะเลบอลติค  
 “Baltic Sea” และทิวทศัน์ 2 ฝ่ัง ของ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) และ ประเทศฟินแลนด์ (Finland) ท่ีสวยงาม  
 น าท่านเท่ียวชม กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ อ่าวฟินแลนด์ “Finland Gulf” จุดแรกน าท่านไปชม โบสถ์ 
 เทมเปลิโอคิโอ “Temppeliaukio Church” หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม โบสถ์หนิ “Rock Church” แต่เดิมเป็น 
 ภูหินแกรนิตใหญ่ท่ีตั้งเกะกะอยูก่ลางเมือง เกือบจะถูกระเบิดทิ้งอยูร่อมร่อ โชคดีท่ีมีการระดมความเห็นเสนอให้ก่อสร้างเป็น 
 โบสถ ์จนกลายเป็นสถานท่ีขึ้นช่ือมาจนทุกวนัน้ี โดยเฉพาะชาวญ่ีปุ่ นท่ีมกัจะเดินทางมาประกอบพิธีสมรสกนัท่ีน่ี อาจจะเป็น 
 เพราะลกัษณะโบสถแ์ห่งน้ีเก๋ไก๋ดว้ยดีไซน์ ผนงัเป็นหินแกรนิต ดา้นบนระบายโปร่งใหแ้สงเขา้ หลงัคาประดบัดว้ย 
 ลวดทองแดงหนา 1 น้ิว น ามาขดเป็นวงกลมใหญ่ดูแปลกตา แต่ชวนใหห้วาดเสียวไม่ไดส้ าหรับพวกท่ีชอบสาบานให้ฟ้าผา่   
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั ไปต่อดว้ย  เซเนท สแควร์ “Senate Square” จตัุรัสกลางเมืองท่ีใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ  กลางจตัุรัส 
 มี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ท่ี 2 “Alexander II Monument” ประดิษฐานอยู ่ถดัเป็น วิหารอุสเพนสกี ้ 
 “Uspensky Cathedral” เด่นตระหง่านตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมรัสเซีย เน่ืองจากถูกปกครองดว้ย รัสเซีย  
 (Russia) มานานถึง 100 ปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวานตา “Vantaa  

 International Airport” กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) เพื่อน าท่านเดินทางกลบั  
 กรุงเทพฯ (Bangkok) 
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18.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1764 (ใช้เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
22.40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) กรุงเทพฯ 
01.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 20 นาที) 
15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok)  
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคบัให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่    ท่านละ 59,900.- บาท เหลือเพยีง 49,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 59,000.- บาท เหลือเพยีง 49,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 57,000.- บาท เหลือเพยีง 47,000.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน     ท่านละ 24,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่     ท่านละ   8,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – วิลเนียสอสุ // เฮลซิงกิ – อิสตนับูล – 

กรุงเทพฯ ** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจาก
วนัดงักล่าว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนตุลาคม 2562 

2. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
4. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
6. ค่าทิปคนขับรถ และไกค์ท้องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 5 มือ้ และอาหารค ่า 4 มือ้  
8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนาน และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง

การเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน   
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อัตราผกผันน ้ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึน้จากสายการบนิ 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

โรงแรม และ ห้องพกั 
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศฮังการี (ลตัเวยี) 
1 พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2 รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3 ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี) (เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4 หลกัฐานการงานกรุณาระบุ“TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมส าเนาสมุดบญัชี

เคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 สามารถใชบ้ญัชีฝากประจ าในการประกอบการย่ืนเพ่ิมเติมได ้แต่ตอ้งใชห้นงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทาง
ธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  และส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั) 

▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น)ท าหนังสือรับรองบัญชีที่ออกจาก
ทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และ
บตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่า 30วันท าการ 

สถานทูตฮังการีตั้งอยู่ท่ีช้ัน 14 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อโีคเพลก็ซ์ ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีเพลนิจิต 
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318/141 หมู่บ้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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