โปแลนด์ – ลิทวั เนี ย - ลัตเวีย – เอสโตเนี ย 10 วัน
แบบเดอลักซ์ รับประกันคุณภาพ
ชมพระราชวังลาเซียนกี้ ชมเมืองวอร์ซอ โตรัน ชมพระราชวังมาลบอร์ก ชมเมืองกดั ๊งค์ ทะเลสาบมาซูเลียน
ชมปราสาททราไกและเมืองเก่า ชมเมืองวิลนีอสุ ชมพระราชวังรุนดาเล ชมเมืองริกา้ พาร์นู ชมพระราชวังคาดริออร์ก
ชมเมืองทาลลินน์
วันแรก
06.00 น.
08.55 น.
18.35 น.
คํา่
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ – วอร์ซอ (โปแลนด์)
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินฟิ นน์แอร์
ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเทีย่ วบินที่ AY 142/1145 (แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ ฮลซิงกิ 15.15/17.50 น.)
ถึงสนามบินสู่กรุงวอร์ซอ (WARSAW) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึง่ องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็ น
เมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1980 นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม WESTIN หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
วอร์ซอ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมกรุงวอร์ซอ ชมพระราชวังลาเซียนกี้ (LAZIENKI PALACE) หรือ PALACE ON THE WATER
ซึ่ ง เป็ นที่ ป ระทับ ของพระมหากษัต ริ ย ์แ ละเป็ น
พระราชวังทางประวัติศาสตร์ ที่มสี วนอันงดงาม
ลอ้ มรอบ ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองวอร์ซอ ในปัจจุบนั ได้
กลายเป็ นสถานที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสําหรับ
ประชาชนทัว่ ไป และนอกจากนี้เป็ นจุดดึงดู ด
นักท่องเที่ยวที่เป็ นที่รูจ้ กั ของชาวต่างชาติเมื่อมาถึงโปแลนด์ (พระราชวังแห่งนี้ได้เคยเป็ นที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 เมือ่ ครัง้ เสด็จประพาสวอร์ซอ ในปี ค.ศ. 1897) จากนัน้
นําท่านถ่ายรู ปกับอนุ สาวรียเ์ ฟเดอริค ฟรองซัวร์ โชแปง นักดนตรีระดับโลก ผู ไ้ ด้รบั สมญานามว่า กวีแห่ง
เปี ยนโน ด้วยนิ้วที่พลิ้วไหว และเสียงดนตรีจากเปี ยนโนที่แสนโรแมนติก จนกระทัง่ ครัง้ หนึ่งพระเจ้าซาร์แห่ง
รัสเซียถึงกับประทานแหวนเพชรให้เป็ นรางวัล ชมปราสาทเบลเวแดร์ ที่ซง่ึ ในสมัยยังเป็ นเด็กของโชแปง ได้ใช้
แสดงคอนเสิรต์ ตามคําเชิญของแกรนด์ ดยุคคอนสแตนตี้ จากนัน้ ผ่านชมความงามของแม่นาํ้ วิสทูล่าสายนํา้
สําคัญทีห่ ล่อเลี้ยงกรุงวอร์ซอ

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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พระราชวังลาเซียนกี้จะเปิ ดเฉพาะเดือนพฤษภาคม-กันยายน (หน้าร้อนเท่านั้น) ช่วง ตุลาคม-เมษายน จะนํ า
ชมพระราชวังวิลานอฟ (WILANOW PALACE) ที่มีความงามไม่แพ้กนั
การเข้าชมพระราชวังในแต่ละวันมีการจํากัดจํานวนเข้าชม และไม่มีการให้จองล่วงหน้า หากเข้าไม่ได้จะคืนค่า
เข้าชมท่านละ 10 ยูโร และชมอย่างอืน่ แทน (หัวหน้าทัวร์จะประสานกับไกด์ทอ้ งถิ่น)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมเขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) ซึ่งสถาปัตยกรรมต่างๆ ในย่านนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปลาย
ศตวรรษที่ 13 และถูกบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ส้ นิ
สุดลง (เพราะเมืองถูกระเบิดพังพินาศหมด) เป็ นทีต่ งั้ บ้านเรือน โบสถ์ และพระราชวัง
หลวง (ROYAL CASTLE) ทีภ่ ายในมีการตกแต่งอย่างวิจติ รพิสดารด้วยศิลปวัตถุ
และเครื่องประดับเก่าแก่อนั เป็ นสมบัติลาํ้ ค่าและมีภาพเขียนที่สาํ คัญคือ ภาพกรุง
วอร์ซอ 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด คานาเล็ตโต ที่ชาว
โปลิชใช้เป็ นต้นแบบในการบูรณะกรุงวอร์ซอจนกลับมาเป็ นเมืองหลวงที่สวยงามอีก
ครัง้ บันทึกภาพกับอนุ สาวรียข์ องกษัตริยซ์ ิกิมนุ ด์ท่ี 3 ผู ย้ า้ ยเมืองหลวงของโปแลนด์จากเมืองคราคอฟ มา
กรุงวอร์ซอร์เมือ่ ค.ศ. 1596 อนุสาวรียข์ องนิโคลัส โคเปอร์นิคสั นักดาราศาสตร์เอกชาวโปล เจ้าของทฤษฎีว่า
ด้วยดวงอาทิตย์เป็ นศูนย์กลางของสุรยิ จักรวาล โดยมีโลกและดาวเคราะห์ต่างๆ โครจรรอบดวงอาทิตย์ อิสระให้
ท่านได้เดินชมจัตรุ สั เมืองเก่า หรือ OLD TOWN SQUARE เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงามมาก ด้วยสีสนั ของ
ตึกในแบบยุโรปตะวันออกแท้ๆ ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของร้านรวงเล็กๆ ร้านขายของที่ระลึก มีรถม้าคอยอํานวยความ
สะดวกกับนักท่องเทีย่ ว และยังมีจติ รกรผูม้ คี วามสามารถในการวาดภาพเหมือน เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วทีส่ นใจ
แวะเข้ามาใช้บริการ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้ งสินค้าในย่านถนน NOWY SWIAT หนึ่งในถนนที่
ทันสมัย และหลากหลายไปด้วยร้านค้านานาชนิด
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
วอร์ซอ – โตรัน – มาลบอร์ก – กดัง๊ ค์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โตรัน (TORUN) เมืองมรดกโลกทีส่ าํ คัญอีกแห่งหนึ่งของโปแลนด์ นําชมจัตรุ สั เมืองเก่าขนาด
ใหญ่ท่สี วยงาม และศาลาว่าการเมือง, กําแพงเมืองเก่ายุคติวตานิค, บ้านเกิดนิโคลัสคอเปอร์นิคุส บิดาแห่ง
ดาราศาสตร์ ผูค้ น้ พบว่าดวงอาทิตย์เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล, มหาวิหารเซนต์จอห์น ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่มาลบอร์ก (MALBORK) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของ ป่ าเบญจพรรณที่
อุดมสมบูรณ์ท่สี ุดในยุโรป (ช่วงปลายมีนาคม-ต้นพฤษภาคม เป็ นฤดู
ใบไม้ผลิสวยแบบหนึ่ง และช่วงเดือนตุลาคมเป็ นฤดูใบไม้เปลีย่ นสีสวย
อี ก แบบหนึ่ ง ) นํ า ท่ า นเข้า ชมปราสาทมาลบอร์ก (MALBORK
ปราสาทอิฐแดงของอัศวินติวตานิค (TEUTANIC
CASTLE)
KNIGHT)
ที่ใหญ่ท่สี ุดในทวีปยุโรป สร้างขึ้นเพื่อเป็ นฐานทัพของ
เหล่ า อัศ วิ น เมื่ อ ครั้ง ที่ ม าลบอร์ ก มี ส ถานะเป็ นเมื อ งหลวงของ
TEUTANIC ORDER ในช่วงปี ค.ศ. 1308-1457 และได้รบ
ั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 นํา
ชมห้องประชุมใหญ่ ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องนอนของเหล่าอัศวินทีย่ งั คงความสมบูรณ์เอาไว้ได้ จนเป็ นตันแบบ
ให้กบั การสร้างปราสาทในยุคต่อมา จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองกดัง๊ ค์ (GDANSK) เมืองท่าที่สาํ คัญทีส่ ุดของ
ประเทศโปแลนด์ และเป็ นเมืองท่าทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร/นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม QUBUS HOTEL หรือ HILTON หรือระดับเดียวกัน
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กดัง๊ ค์ – ทะเลสาบมาซูเรียน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองกดั ๊งค์ เมืองที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
เหนือ ตัวเมืองเก่ามีการก่อสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษ 12 และเป็ นส่วนหนึ่งของฮันเซติก ลีก
ในปี ค.ศ. 1361 ถึงแม้ว่าตัวเมืองเกือบทัง้ หมดจะถูกทําลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่
2 เมือ่ ปี ค.ศ. 1945 แต่ก็ได้มกี ารบูรณะขึ้นมาใหม่ทงั้ เมืองในปี ค.ศ. 1949-1969 โดยใช้
เวลาทัง้ หมด 20 ปี จนทําให้กดั ๊งค์กลับมาสวยงามดังเดิม ชมเขตท่าเรือเก่า GDANKS
SHIPYARD ทีม
่ คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์เมือ่ ครัง้ ทีน่ ายเลคธ์วาไลซ่าได้ก่อตัง้ พรรค SOLIDARITY ขึ้น
และทําการประท้วงต่อต้านรัสเซียเมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 1980 เพื่อเรียกร้องให้รสั เซียเลิกแทรกแซงโปแลนด์
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ปากแม่นาํ้ วิสลา เพือ่ บันทึกภาพป้ อม WESTERY PLATTE ซึง่ เป็ นจุดทีเ่ สียงปื นนัด
แรกอันเป็ นชนวนเริ่มต้นของการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 1939 เมื่อเรือรบเยอรมนี
SCHLESWIG HOLLSTEIN ยิงปื นเข้าใส่กองกําลังโปแลนด์ทร่ี ก
ั ษาการณ์คลังสินค้าปากแม่นาํ้ แลว้ เดินทาง
กลับเข้าสู่ย่านเมืองเก่า ชมประตูเมือง (UPLAND GATE) ที่สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นเส้นทางใช้เสด็จพระราชดําเนิน
ของกษัตริย ์ หอคอยเรือนจํา (PRISON TOWER) ถนนโรแยลเวย์ ตลาดกลางเมืองทีย่ าวทีส่ ุดในยุโรป นํา้ พุ
เนปจูน ศาลาว่าการเมืองเก่า ฯลฯ เข้าชม ST. MARY BASILICA เพชรนํา้ เอกแห่งกดั ๊งค์ เป็ นโบสถ์ทส่ี ร้าง
ด้ว ยอิฐแดงที่มีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ดในยุ โ รป จากนัน้ มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ งบนถนนสายน่ ารักมาเรีย สก้า สตรีท
ย่านการค้าอําพันราคาถูกและสินค้าพื้นเมืองเก๋ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เขตทะเลสาบมาซูเรียน (MASURIAN LAKE DISTRIC) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศโปแลนด์ ซึง่ เป็ นภูมภิ าคทีม่ พี ้นื ทีส่ ่วนใหญ่ประกอบด้วยทะเลสาบถึง 9,300 แห่ง และมีทศั นียภาพที่
มีความโดดเด่นแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MRONGOVIA หรือระดับเดียวกัน
ทะเลสาบมาซูเรียน – ทราไก (ลิ ทวั เนี ย) – วิลนี อุส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองทราไก (TRAKAI) เมืองเล็กๆ ทีม่ คี วามสําคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์ และอดีตเมืองหลวง
เก่ าของลิทวั เนียก่ อนที่จะมีการสร้างกรุงวิลนีอุส ตัวเมืองถูกลอ้ มรอบด้วยทะเลสาบ ชมชุมชนเมืองทราไกที่
ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะคนเผ่าเคริมซึ่งเป็ นชนพื้นเมืองแถบบอลข่านที่อพยพมาทํางานเป็ น
ทหารรับจ้างตัง้ แต่เมื่อห้าร้อยปี ก่อน ปัจจุบนั ชนเผ่านี้ยงั คงมีหลงเหลืออยู่ประมาณ 500 คน และยังคงนับถือ
ศาสนาและภาษาเดิมเหมือนเมือ่ ครัง้ อดีตกาล ก่อนมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกจากชาวท้องถิน่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ปราสาททราไก (TRAKAI CASTLE) ปราสาทอัศวินยุค
กลาง ที่ต งั้ อยู่ ร ะหว่างสามทะเลสาบ ซึ่ง ได้รบั การขนานนามว่า LITTLE
MARIENBURG อีกด้วย ตัวปราสาททัง้ หมดได้มก
ี ารบูรณะขึ้นมาใหม่
ตัง้ แต่ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง นับว่าเป็ นปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งในยุโรป ปัจจุบนั นิยมใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์
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คํา่
วันที่หก
เช้า
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

มากมาย เช่น DRAGON AND DUNGEON, DRACULA ฯลฯ นําท่านเขา้ ชมห้องเก็บสมบัติ เหรียญ
โบราณ ท้องพระโรงและคุกใต้ดนิ จากนัน้ ออกเดินทางสู่วิลนี อสุ (VILNIUS) เมืองหลวงประเทศลิทวั เนีย และ
เป็ น เมือ งใหญ่ ท่ีส วยงามที่สุ ด ของประเทศ อยู่ ท างตะวัน ออก
เฉี ย งใต้ข องประเทศลิท วั เนี ย ประเทศลิท วั เนี ย ตัง้ อยู่ ท างฝัง่
ตะวัน ออกของทะเลบอลติ ก ทิ ศ เหนื อ จรดประเทศลัท เวี ย
ทิศตะวันออกและทิศใต้จรดประเทศเบลารุส และทิศตะวันตก
เฉี ยงใต้จรดประเทศโปแลนด์และรัสเซีย (แคว้นคาลีนินกราด)
นําท่านชมเมืองเก่าวิลนี อุส เจ้าของสมญานาม “กรุงโรมแห่ง
บอลติก” เพราะเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เมือ่ ครัง้ ยังเป็ นส่วนหนึ่งของโปแลนด์ ชม
GATE OF DAWN ประตูเมืองเก่าทีย
่ งั หลงเหลือมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 ด้านบนของประตูเป็ นทีป่ ระดิษฐาน
ภาพวาดของพระแม่มารีอนั ศักดิ์สิทธิ์เป็ นที่สกั การะของชาวเมือง โบสถ์แห่งพระจิตของรัสเซียออโธดอกซ์,
มหาวิทยาลัยแห่งวิลนีอุส, หอระฆังเก่าแก่ส่วนหนึ่งของกําแพงเมือง, มหาวิหารประจําเมืองที่ก่อสร้างในสไตล์
นีโอคลาสสิค, อนุสาวรียด์ คุ๊ กาดิมนิ ุสผูก้ ่อตัง้ เมืองวิลนีอสุ ผ่านชมย่านชุมชนชาวยิวทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่ง, จัตรุ สั
จอห์นพอลที่ 2 สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นที่ระลึกเมือ่ ครัง้ ที่โป๊ บจอห์นพอลที่ 2 เสด็จมาเยือนเมือ่ ปี ค.ศ. 1993 (ท่านเป็ น
ชาวโปล) ชมภายในโบสถ์ปีเตอร์แอนด์พอลที่เป็ นแบบบารอคที่สวยที่สุดในประเทศ จากนัน้ เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
อําพัน (AMBER MUSEUM) หนึ่งในอัญมณีท่มี อี ยู่มากมายในภูมภิ าคบอลติกที่มกี ารจัดแสดงรูปแบบของ
เครื่องประดับทําจากอําพันในหลากหลายดีไซน์ ซึง่ ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOTOVEL CENTRUM หรือระดับเดียวกัน
วิลนี อุส – รุนดาเล (ลัตเวีย) – ริกา้
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่พรมแดนลิทวั เนีย-ลัตเวีย เพือ่ เดินทางสู่เมืองรุนดาเล (RUNDALE)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคารพื้นเมือง
นําท่านเข้าชมพระราชวังรุนดาเล (RUNDALE PALACE) ทีส่ ร้างในสมัยของจักรพรรดินีแอนอิวาโนวา แห่ง
รัสเซียเพือ่ มอบให้กบั ชูร้ กั คนโปรด เคาน์ทไบรอนแห่งเคอร์แลนด์
ตัวพระราชวังออกแบบโดยบาโธเลมิว ราสเตลลี สถาปนิกชื่อดัง
ชาวอิตาเลียน ที่รบั ใช้ราชสํานักรัสเซียในการออกแบบพระราชวัง
เฮอร์มเิ ทจที่นครเซนต์ ปี เตอร์สเบิรก์ ทําให้พระราชวังแห่งนี้มี
ความงดงามไม่แพ้ท่ใี ดในยุโรป นอกจากนี้พระราชวังรุนดาเลยัง
ได้รบั ยกย่องให้เป็ นสุ ดยอดของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็ นการประยุกต์ของสองวัฒนธรรมระหว่าง
เยอรมนีและรัสเซียได้อย่างลงตัวทีส่ ุด จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินชมสวนบริเวณด้านหลังพระราชวังทีง่ ดงามร่มรื่น
ตามแบบฉบับสวนสวยในยุโรปทัว่ ไป แลว้ ออกเดินทางสู่กรุงริกา้ (RIGA) เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย /
นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU ELIZABETE หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
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ริกา้ – พาร์นู – ทาลลินน์ (เอสโตเนี ย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองริกา้ เมืองหลวงแห่งศิลปะอาร์ตนู โวทีเ่ ฟื่ องฟูทส่ี ุดในเขตบอลติก ผ่านชมย่าน
ถนนอัลเบิรต์ และเอลิซาเบธทีย่ งั คงความงดงามของสถาปัตยกรรมในยุคนัน้ ได้อย่างสมบูรณ์
ที่สุด จากนัน้ พาท่านเข้าสู่เขต OLD RIGA ชมย่านจัตุรสั กลางเมือง OLD TOWN
SQUARE บันทึกภาพอาคาร HOUSE OF BLACK HEAD อนุ สาวรียโ์ รแลนด์ โบสถ์
เซนต์ปีเตอร์ จัตรุ สั โดมสแควร์ท่ตี งั้ ของมหาวิหารที่ใหญ่ท่สี ุดในกลุ่มประเทศบอลติก ก่อน
พาท่านสู่ตลาดกลางที่ขายสินค้าการเกษตร เช่น ผัก, ผลไม้ประจําฤดู กาลราคาถูก โดยที่
อาคารแห่งนี้ดดั แปลงมาจากสถานีจอดเรือเหาะ (ZEPPELIN) ที่เคยเปิ ดให้บริการในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
นอกจากนี้ยงั ถือว่าอาคารสามหลังนี้ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงริกา้ อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองพาร์นู (PARNU) เมืองตากอากาศริมฝัง่ ทะเล
บอลติกที่เป็ นที่นิยมอันดับหนึ่งของประเทศ ระหว่างทางท่านจะได้
สัมผัสกับอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างในแบบเอสโตเนียนดัง้ เดิมซึ่งไม่
เหมือนที่ใดในยุโรป ถึงพาร์นู มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านตัวเมืองที่มี
ถนนช้อปปิ้ งสายสัน้ ๆ แต่เป็ นเสน่ หเ์ อกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะสร้าง
ด้วยศิลปะในยุคอาร์ตนู โว จากนัน้ นําท่านสู่เมืองทาลลินน์ (TALLINN) เป็ นเมืองหลวงและเมืองท่าสําคัญของ
ประเทศเอสโตเนีย ตัง้ อยู่บนชายฝัง่ ทะเลบอลติกทางด้านเหนือของประเทศ ประเทศเอสโตเนียมีพรมแดนติดกับ
ประเทศลัทเวียทางทิศใต้ และประเทศรัสเซียทางตะวันออก มีประเทศเพื่อนบ้านทางทิศเหนือคือประเทศ
ฟิ นแลนด์ โดยมีอ่าวฟิ นแลนด์คนั ่ กลาง และประเทศสวีเดนทางตะวันตกคัน่ กลางโดยทะเลบอลติก เอสโตเนีย
ประกาศเอกราชครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1918 ก่อนจะถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียต นาซีเยอรมนี และสหภาพ
โซเวียตอีกครัง้ หลังจากสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เอสโตเนียกลับมาเป็ นรัฐเอกราชอีกครัง้ หลังจากการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต เอสโตเนียเข้าร่วมองค์การนาโตและสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 2004
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / ทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU TALLINN หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ทาลลินน์ – คาดริออร์ก – ทาลลินน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่คาดริออร์ก (KADRIORG) หมู่บา้ นเล็กๆ ชานกรุงทาลลินน์ ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของ
พระราชวังคาดริออร์ก ทีส่ ร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย ปัจจุบนั ได้รบั การ
ดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศิลปะแห่งเอสโทเนีย บันทึกภาพด้านหน้าอาคารและบริเวณสวน
โดยรอบที่นบั ว่าเป็ นภูมสิ ถาปัตย์แบบบารอคที่สวยงามที่สุดในประเทศ นําท่านนัง่ รถเลียบ
ชายฝัง่ ทะเลบอลติกสู่ย่านพิรติ า้ ชายหาดตากอากาศทีอ่ ยู่ใกลเ้ มืองหลวงทีส่ ุด ระหว่างทางแวะ
ชมสถานที่จดั งานเทศกาลดนตรีแ ห่ ง ชาติท่ีมีการจัดต่ อเนื่องกันมากว่า 130 ปี ชมสํานัก
คอนแวนต์ (ST BRIDGET’S CONVENT) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1407 แต่ถูกกองทัพรัสเซียทําลายลงใน
ศตวรรษที่ 16 เหลือไว้เพียงโครงสร้างของโบสถ์และด้านหน้าที่สูงถึง 35 เมตร และใช้เป็ นจุดสังเกตของ
นักเดินเรือในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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นําท่านเข้าชมภายในเขตเมืองเก่าของทาลลินน์ (TALLINN OLD TOWN SQUARE) ทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่า
เป็ นเมืองแห่งยุคกลางที่สวยที่สุดในยุโรปเหนือ เดินชมย่านทุมเปี ย TOOMPEA (เมืองบน) ซึ่งเป็ นที่ตงั้
ของปราสาททุมเปี ย ปัจจุบนั ได้ใช้เป็ นอาคารรัฐสภาและหน่ วยงานราชการ, โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้
(ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL) โบสถ์รส
ั เซียนออโธดอกซ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในเอสโตเนีย
บันทึกภาพตัวเมืองเก่าแบบพาโนรามาจากจุดชมวิว แลว้ เดินลัดเลาะแนวกําแพงเมืองสู่จตั รุ สั กลางเมืองอัน
เป็ นทีต่ งั้ ของศาลาว่าการเมืองทาลลินน์รายลอ้ มด้วยอาคารทีต่ ่างยุคสมัยกันตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15-17 ให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้ งบนถนนวีรู (VIRU STREET) หรือเดินสํารวจตามตรอกซอกซอยทีเ่ ต็มไปด้วยอาคารยุคกลาง
ทีย่ งั คงความงดงามแบบคลาสสิคได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

13.00 น.
17.30 น.

ทาลลิ นน์ – เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์) – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํารถบัสลงเรือเฟอร์ร่ีขา้ มสู่เฮลซิงกิ (1 ชม. เศษ) ถึงแลว้ นําท่านชมเมืองเฮลซิงกิ นครหลวงของฟิ นแลนด์
บันทึกภาพกับนํ้ าพุธิดาแห่งทะเลบอลติก สัญลักษณ์ประจําเมือง แลว้ นําท่านสู่จตั รุ สั แห่งวุฒสิ ภา (SENATE
SQUARE)
ซึ่งสร้างขึ้นมาในรู ปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชมโบสถ์เทมโป
ลิโอ
คิโอ
(TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH) ซึง่ เป็ นโบสถ์ทม
่ี สี ถาปัตยกรรมแปลกกว่าทีอ่ ่นื โดยสร้างเข้าไปใน
ภูเขาหินแกรนิตทัง้ ลูกและมีระบบเสียงที่ดที ่สี ุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้
แลว้ นําท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ท่ี
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุ สาวรียเ์ ซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็ นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผูป้ ระพันธ์
เพลง FINLANDIA
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / แล ้วเดินทางไปสนามบิน
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ AY 141

วันที่สิบ
07.15 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 ยุโรปบอลติก-โปแลนด์...05/03/63

กําหนดการเดินทาง

// 1-10, 8-17, 15-24 พ.ค. // 3-12, 17-26 ก.ค., 7-26, 21-30 ส.ค.
// 4-13, 18-27 ก.ย., 2-11, 9-18, 16-25 ต.ค., 23 ต.ค.-1 พ.ย. // 6-15, 20-29 พ.ย.

อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจองและส่งสําเนาพาสปอร์ตเพื่อจองคิววีซ่า เพราะคิวแน่ นมาก **
ก.ค./ส.ค. ก.ย./ต.ค.
พ.ย.
รายการ
พ.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
110,000
เด็ก อายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)ท่านละ
94,000
เด็ก อายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ
88,000
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
20,000
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตัวกรุ
๋ ป๊
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
เมื่อออกตัวแล้
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการและค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั ฯ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
๋ น้ ธุรกิจกระเป๋ า 2 ใบ นํ้ าหนักไม่เกินใบละ 23 กก.
* ตัวชั
๋ น้ ทัศนาจรกระเป๋ า 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 23 กก. / ตัวชั
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 23 ก.ก. สําหรับชัน้ ทัศนาจร
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
การยกเลิ ก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ปัญหาการจราจร ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารยื่นวีซ่าโปแลนด์ จํานวน 1 ชุด
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาส่งหน้าวีซ่าให้ทางบริษทั เพือ่
ตรวจสอบ
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทีย่ งั เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง และมีหน้าว่างทีย่ งั ไม่
ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังต้องเป็ นสีขาวเท่านัน้ ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ปริ้นท์จากกระดาษ
ถ่ายรูปเท่านัน้
3. หลักฐานการงาน(จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละ
สถานทูต)
 พนักงานบริษทั ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุตาํ แหน่ง วันทีเ่ ริ่มงาน อัตรา
เงินเดือน และวันทีเ่ ดินทาง
 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุตาํ แหน่ง วันทีเ่ ริ่มงาน อัตราเงินเดือน
และวันทีเ่ ดินทางกรณีเกษียณอายุใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการบํานาญ พร้อมจดหมายเป็ นภาษาอังกฤษชี้แจงเกี่ยวกับ
ประวัตกิ ารทํางานว่าเคยทํางานทีไ่ หน ตําแหน่งอะไร อัตราเงินเดือนล่าสุด และปี ทเ่ี กษียณ
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาหนังสือรับรองบริษทั สําเนาทะเบียนการค้า หรือสําเนาทะเบียนพาณิชย์
 อาชีพอิสระ ใช้หนังสือรับรองตัวเอง อธิบายลักษณะงาน และรายได้
 นักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง
4. หลักฐานการเงิน
 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนล่าสุด (อัพเดทภายใน 1 เดือน) สถานทูตไม่รบั พิจารณา
บัญชีกระแสรายวัน
 ท่านใดทีท่ าํ งานแล ้วต้องใช้สาํ เนาสมุดบัญชีส่วนตัวยืน่ ด้วย แม้จะมีผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ก็ตาม สถานทูตมีสทิ ธิ์ขอดู
เอกสารเพิม่ เติมภายหลัง
 กรณีทม่ี บี คุ คลอืน่ ออกค่าใช้จ่ายให้ตอ้ งแนบเอกสารทีแ่ สดงความสัมพันธ์กนั เช่น สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนา
ทะเบียนบ้าน เป็ นต้น
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
8. สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีทอ่ี ายุตาํ ่ กว่า 18 ปี
9. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ออกจากเขตหรืออําเภอ ในกรณีทเ่ี ด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อม
บิดา และมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง
10. หลักฐานการปกครองบุตร กรณีทอ่ี ยู่ในการปกครองของบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
อํานาจในการปกครองบุตร และต้องออกจากหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
* การพิจารณาว่าจะให้วซี ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้อง จะช่วยให้
การพิจารณาง่ายขึ้น (เอกสารทีย่ ุ่งยากมากมายไม่ได้เป็ นความต้องการของบริษทั ฯ แต่ประการใด)

