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NT247
ทวัรย์ุโรป แกรนดบ์อลตกิ ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี 8 วัน 5 คนื (TK)
ทัวรย์ุโรป ลัตเวยี เอสโตเนีย ลทัิวเนีย , 8 วัน 5 คนื ,

RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA  , Radisson Blu Hotel  , Radisson Blu Hotel Olumpia

เมอืงวลินอิุส - โบสถเ์ซนตปี์เตอรแ์อนดพ์อล - โบสถร์สัเซยีนออโธดอกซ ์- โบสถ ์Cathedral Basilica - เมอืงทราไก -
ปราสาททราไก 

พพิธิภณัฑ ์KGB - หา้งสรรพสนิคา้แอคโครโปลสิ - เมอืงโชวเ์ลย่ ์- เนนิไมก้างเขน - เมอืงบอสกา้ - พระราชวงัรนุดาเล ่-
กรงุรกิา้ 

เมอืงซกิุลดา้ - ปราสาทซกิุลดา้ - ปราสาททไูรดา้ - ยา่นเมอืงเก่าแหง่เมอืงรกิา้ - รอ่งรอยกําแพงเมอืงโบราณ -
โบสถเ์ซนสปี์เตอร ์

อนุสาวรยีอ์สิรภาพ - โบสถเ์ซนตจ์าคอบ - โดมสแควร ์เมอืงพารน์ู - บา้นไม ้- ศาลาวา่การเมอืง - เมอืงทาลลนิน ์
พระราชวงัแคทเดอรคิ - จตัุรสัเมอืงเก่าของทาลลนิน ์- โบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสก ี- โบสถ ์ST.Mary Church  -

ยา่นถนนวริ ู

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ

18.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้เีคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอร์
สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.45 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุกี



วนัท ี2
อสิตนับูล - วลินอิสุ (ประเทศลทิวัเนยี พกัคา้ง 2 คนื)

04.00 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง เทยีวบนิ TK1409 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลู

08.10 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับูล (IST) สู ่สนามบนิวลินอิสุ (VNO) โดย สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์
สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครืองบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช.ม.)

11.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิวลินอิสุ ประเทศลทัิวเนีย นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงวลินอิสุ (Vilnius) เมอืงหลวงของประเทศลทัิวเนีย เมอืงใหญ่และสวยงามทสีดุของประเทศ ตังอยู่ทางดา้นตะวันออกเฉียงใต ้
บรเิวณจดุบรรจบของแม่น ้าํวลิเนีย และแม่น ้าํเนร ิโดยวลินอิุสมชีอืเสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมอันเกา่แก ่มโีบสถแ์ละวหิารมากมาย
จงึไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมอืงหลวงแหง่วัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2009 

นําทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์แอนด ์พอล (St. Peter and Paul Church) โบสถใ์นครสิตศ์าสนานกิายโรมันคาทอลคิ
ซงึถอืเป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกในแบบลทัิวเนียบาร๊อค ของศตวรรษท ี17 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาล ีโดยตัวโบสถดั์งเดมิเป็นโบสถไ์ม ้
แตไ่ดถู้กทําลายในชว่งสงคราม โบสถท์เีห็นในปัจจบัุนคอืโบสถท์ไีดรั้บการบรูณะขนึมาใหม่
นําทา่นชมภายในตัวโบสถท์ไีดรั้บการตกแตง่อย่างวจิติรงดงาม 

จากนันนําทา่นเขา้ชม โบสถร์สัเซยีนออโธดอกซ ์(Russian Orthodox Church) สถานทซีงึฝังร่างนักบญุทังสาม ST.Anthony, ST.John,
ST.Eustathius ซงึเสยีชวีติลงในปีค.ศ.1347 และไดรั้บเกยีรตใิหฝั้งร่างไว ้ณ โบสถแ์หง่นี 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถ ์Cathedral Basilica โบสถส์ขีาวใจกลางเมอืง สถานทซีงึเป็นทสีกัการะของชาวครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิ
และเป็นสถานทสํีาคัญอกีแหง่เนืองจากเป็นทฝัีงร่างของดยุควเิทาทัส (Duke Vytautas) ดยุคผูย้งิใหญ่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Radisson Blu Hotel หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี1)

วนัท ี3
วลินอิสุ (ลทิวัเนยี) - ทราไก - ปราสาททราไก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทราไก (Trakai) ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี

นําทา่นเขา้ชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สรา้งขนึในศตวรรษท ี14 เป็นปราสาทททีา่นแกรนดด์ุก๊
วเีทาทัส ประสงคใ์ชช้วีติในชว่งบันปลาย กอ่นทจีะกลายเป็นคกุในชว่งศตวรรษท ี17 อกีดา้นหนงึเป็นโบสถแ์ละสํานักสงฆใ์นนกิายเบเนดกิทนี
ถงึแมว้า่ตัวปราสาทจะตังอยู่บนเกาะ แตก่ารเดนิทางมายังตัวปราสาทนันคอ่นขา้งงา่ย เนืองจากมสีะพานเชอืมตดิตอ่กันระหวา่งชายฝังกับปราสาท
นอกจากทา่นจะไดช้มความงดงามของตัวปราสาทแลว้ทา่นยังจะไดช้มความงดงามของทะเลสาบเกรฟทสีวยงามไม่แพท้ใีดเชน่กัน
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงาม หรือจะเลอืกจบิชา กาแฟรมิทะเลสาบตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงวลินอิสุ 



นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์KGB (KGB Museum) กอ่ตังขนึในปีค.ศ. 1992 โดยกระทรวงวัฒนธรรมแหง่ลทัิวเนีย
วัตถุประสงคข์องพพิธิภัณฑแ์หง่นีคอืสถานทเีก็บรวบรวมและนําเสนอประวัตศิาสตรเ์กยีวกับองคก์รเคจบี ีหรืออดตีหน่วยงานกลาง ดแูลการขา่ว
ความมันคง ตํารวจสนัตบิาล และ กจิการชายแดนของสหภาพโซเวยีต ตังแตปี่ ค.ศ. 1954-1991 โดยเคจบีถีูกยุบไปหลังปีดังกลา่ว
สบืเนืองจากเหตกุารณ์ทอีดตีหัวหนา้เคจบีไีดร้่วมกอ่กบฏตอ่รัฐบาลซงึมปีระธานาธบิดกีอรบ์าชอฟดํารงตําแหน่งอยู่แตไ่ม่สําเร็จ 

จากนันนําทา่นสู ่หา้งสรรพสนิคา้แอคโครโปลสิ (Akropolis Shopping Center) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ประจําเมอืงวลินอิุส
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงซอืของฝากหรือสนิคา้แบรนดเ์นม อาทเิชน่ GEOX, GUESS, H&M, MANGO, PULLS&BEAR, ZARA และแบรนดท์อ้งถนิ
อนืๆมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Radisson Blu Hotel หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี2)

วนัท ี4
วลินอิสุ - โชวเ์ลย่ ์(ลทิวัเนยี) - เนนิไมก้างเขน - บอสกา้ (ลตัเวยี) - พระราชวงัรุนดาเล ่- รกิา้ (พกัคา้ง 2 คนื)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโชวเ์ลย่ ์(Siauliai) (ระยะทาง 220 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชม.)
เมอืงทเีป็นศนูยก์ลางทังทางดา้นวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทสํีาคัญ รวมทังยังเป็นเมอืงทเีกา่แกท่สีดุเมอืงหนงึของลทัิวเนีย
โดยเมอืงชวัเลยตั์งอยู่ทางตอนเหนือ สรา้งขนึตังแตปี่ ค.ศ. 1236 ซงึในอดตีตัวเมอืงถูกเผาทําลายมากถงึ 7 ครัง
แตใ่นปัจจบัุนไดรั้บการฟืนฟดูแูลจนกลายเป็นเมอืงทมีคีวามเจรญิรุ่งเรือง และยังเต็มไปดว้ยสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรม์ากมาย 

นําทา่นชม เนนิไมก้างเขน (Hill of Crosses) สถานทสํีาคัญทางศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิ ทคีรสิตศ์าสนกิชนใหค้วามเคารพนับถอื
โดยสสุานแหง่นีกําเนดิขนึในชว่งศตวรรษท ี14 ซงึในอดตีไมก้างเขนจะถูกนํามาวางทสีสุานแหง่นี เวลาทมีกีารตอ่สูก้ับผูบ้กุรุก
หรือเวลาทมีกีารเรียกรอ้งอสิรภาพใหก้ับชาวลทัิวเนีย ซงึในปัจจบัุนภายในสสุานแหง่นีมไีมก้างเกงเขนจํานวนมากกวา่หนงึแสนอัน
ซงึมทัีงขนาดเล็กและใหญ่แตกตา่งกันออกไป ทําใหส้สุานไมก้างเขนแหง่นีมลัีกษณะเหมอืนกับเนนิเขาไมก้างเขน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบอสกา้ (Bauska) ระยะทาง 94 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัรุนดาเล ่(Rundale Palace) หนงึในงานสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร๊อค ออกแบบโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี
ซงึเคยเป็นสถานทปีระทับในชว่งฤดรูอ้นของทา่นดยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna
ปัจจบัุนไดเ้ปิดใหบ้รกิารเป็นพพิธิภัณฑ ์ซงึภายในยังคงการตกแตง่แบบโบราณ
รวมถงึการจัดวางเฟอรน์เิจอรแ์ละเครืองตกแตง่คฤหาสถไ์วอ้ย่างวจิติรและประณีต นอกจากนีทา่นจะยังไดช้มสวนสไตลฝ์รังเศส
ทไีดรั้บการตกแตง่อย่างงดงามอันเต็มไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพันธุ ์(ช่วงเวลาทดีอกไมบ้าน ขนึกบัฤดกูาลในช่วงของเวลาเดนิทาง) 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่กรุงรกิา้ เมอืงหลวงของประเทศลัตเวยี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Radisson Blu Daugava Riga Hotel หรือเทยีบเทา่ (คนืท ี1)

วนัท ี5
รกิา้ - ซกิุลดา้ - ปราสาทซกิุลดา้ - ปราสาททไูรดา้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ซกิุลดา้ (Sigulda) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี
เมอืงเล็กๆซงึมปีระชากรไม่ถงึสองหมนืคนและไม่หา่งไกลจากนครรกิา้
มชีอืเสยีงโดง่ดังเรืองความสดใสงดงามของตน้เชอรียามผลใิบในฤดใูบไมผ้ลชิว่งเดอืนพฤษภาคม
นอกจากนียังเป็นสถานททีอ่งเทยีวอันโปรดปรานของชาวลัตเวยีในยามฤดหูมิะ 

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทซกิุลดา้ (Sigulda Castle) คฤหาสนส์ไตลโ์กธคิ สรา้งขนึในปี ค.ศ.1878 เพอืใชเ้ป็นบา้นพักอาศัยของตระกลู Kropotkin
และถูกผลัดเปลยีนเจา้ของมาหลายตอ่หลายครัง จนกระทังถูกใชเ้ป็นสถานททํีาการของสภาปกครองแควน้ซกิลุดา้ในปี ค.ศ.1993 

ไดเ้วลา นําทา่นเขา้ชม ปราสาททไูรดา้ (Turaida Castle) สรา้งขนึในปีค.ศ.1214 โดยอารค์บช็ิอปแหง่รกิา้ เป็นปราสาทกอ่อฐิแบบโกธคิ
ซงึถูกสรา้งตอ่เตมิและบรูณะมาหลายสมัยจนเป็นลักษณะของป้อมปราสาททสีวยงาม แตใ่นปี ค.ศ.1776
ปราสาทไดเ้สยีหายอย่างหนักจากเหตกุารณ์ไฟไหม ้และไม่ไดรั้บการบรูณะจนกระทังในชว่งทศวรรษท ี1970
ไดรั้บการซอ่มแซมและเปิดเป็นพพิธิภัณฑ์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงรกิา้ (Riga) 

นําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่แหง่เมอืงรกิา้ (Riga) ชม รอ่งรอยกําแพงเมอืงโบราณ และ โบสถเ์ซนสปี์เตอร ์ทงีดงาม 

จากนันนําทา่นชม อนุสาวรยีอ์สิรภาพ (Freedom Monument) ตังอยู่ย่านใจกลางเมอืงรกิา้ สรา้งขนึในปี ค.ศ.1935
เพอืเป็นอนุสรณ์สถานรําลกึถงึเหลา่ทหารกลา้ผูเ้สยีสละชพีในสงครามเรียกรอ้งอสิรภาพของลัตเวยีระหวา่งปี ค.ศ. 1918 – 1940
โดยอนุสาวรียแ์หง่นี ถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่การประกาศอสิรภาพ และเสรีภาพของลัตเวยี มคีวามสงูถงึ 42
เมตรดา้นบนประดับดว้ยรูปปันของหญงิสาวถอืดาว 3 ดวงเชอืมตดิกัน ซงึสอืความหมายถงึการรวมกันของภมูภิาคทัง 3 ของประเทศลัตเวยี

นําทา่นชม เขตเมอืงเกา่ของเมอืงรกิา้ นําชม โบสถเ์ซนตจ์าคอบ (St. Jacob Church) เป็นโบสถค์าทอลกิทโีดดเดน่ทสีดุในย่านเมอืงเกา่ 

นําทา่นชม โดมสแควร ์(Dome Square) มโีบสถป์ระจําเมอืงรกิา้ อยู่รมิจัตรัุส สรา้งเมอืปี 1211 ขา้งในม ีออรแ์กนขนาดใหญ่ทสีดุในยุโรป
โบสถแ์หง่นีมาซอ่มแซมอกีครัง แลว้เสร็จตอนปี 1999 เพอืใหทั้นฉลองพรอ้มกับรัสเซยีทคีรบรอบกอ่ตังกรุงมอสโกมา 850 ปี

นําทา่นชม โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์ทมีลีฟิทบ์รกิารใหนั้กทอ่งเทยีวขนึชมววิเมอืงรกิา้แบบพาโนรามา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ พรอ้มชมการแสดงพนืเมอืง

ทพีกั
Radisson Blu Daugava Riga Hotel หรือเทยีบเทา่ (คนืท ี2)

วนัท ี6
พารนู์ (เอสโตเนยี) - ทานลนิน์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพารนู์ (Parnu) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.)
เป็นเมอืงทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงรีสอรท์ตากอากาศรมิทะเลทมีชีอืเสยีงเมอืงหนงึของเอสโตเนีย มรีีสอรต์ โรงแรม รา้นอาหาร และชายหาดหลายแหง่
ตังเป็นเมอืงราวปี 1251 และไดถู้กโปแลนดเ์ขา้ยดึครองตังแต ่ค.ศ. 1561 ตอ่จากนันสวเีดนไดย้ดึครองตังแต ่ค.ศ. 1629
และรัสเซยีเขา้ยดึครองระหวา่ง ค.ศ. 1710-1918 เป็นเมอืงทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงรีสอรท์ตากอากาศรมิทะเลทมีชีอืเสยีงเมอืงหนงึของเอสโตเนีย
ในชว่งเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม ซงึเป็นชว่งฤดรูอ้น เมอืงพารนู์จะคกึคักไปดว้ยนักทอ่งเทยีว 

นําทา่นชม บา้นไม ้(Wooden House) สไตลอ์ารต์นูโว
และแบบแอสโทเนียนดังเดมิทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรือนทนํีาไปสรา้งในสไตนบ์อลตคิ 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ศาลาวา่การเมอืง (Parnu City Hall) จากนันนําทา่นเดนิเลน่ภายในตัวเมอืงพารนู์ บรเิวณ พารนู์เมนสตรที (Parnu Main



Street)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาลลนิน ์(Tallinn) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช.ม.)
เมอืงหลวงและเมอืงทา่หลักของประเทศเอสโตเนีย ตังอยู่บนชายฝังทะเลบอลตกิทางดา้นเหนือของประเทศ
ถอืเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในเรืองของสถาปัตยกรรมอันวจิติรงดงามในชว่งยุคกลางรวมทังบรเิวณเชงิเขาในเมอืงยังคงมกํีาแพงเมอืงโบราณหลงเหลอือยู่
นอกจากนีบรเิวณโดยรอบเมอืงยังเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะทมีหีญา้เขยีวขจ ีมดีอกไมน้านาพันธุ์
ทชีว่ยแตง่แตม้สสีนัใหก้ับเมอืงเล็กๆแหง่นีใหด้สูดใส 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัแคทเดอรคิ พระราชวังทสีรา้งขนึโดยซารปี์เตอรท์ ี1 แหง่รัสเซยีในศตวรรษท ี18
สรา้งขนึเพอืเป็นทพัีกของจักรพรรดแิคทเธอรีน ออกแบบโดยสถาปนกิอติาเลยีนชอื NICCOLO MICHETTI จากกรุงโรม ในปี 1930
พระราชวังแหง่นีไดก้ลางเป็นสํานักงานใหญ่แหง่รัฐของประเทศเอสโตเนีย เป็นพระราชวังทอีอกแบบในสไตลแ์บบบาร็อค
ลอ้มรอบดว้ยสวนอันงดงาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตาคารจนี

ทพีกั
Radisson Blu Hotel Olumpia หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ทาลลนิน ์(เอสโตเนยี) - ชอ้ปปิง - อสิตนับูล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเทยีวชม จตัรุสัเมอืงเกา่ของทาลลนิน ์(Tallinn Old Town Square) ย่านศนูยก์ลางของเมอืงทไีดรั้บการรับรอง
จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ใน อดตีเป็นสถานทซีอืขายแลกเปลยีนสนิคา้ ใชเ้ป็นทเีฉลมิฉลอง เทศกาลตา่งๆ
ของเมอืง รวมทังเป็นทปีระหารชวีตินักโทษอกี 

นําทา่นถ่ายรูปกับ โบสถอ์เล็กซานเดอรเ์นฟสก ีโบสถใ์หญ่และมยีอดโดมกลมทใีหญ่ทสีดุในทาลลนิน ์

นําทา่นเขา้ชม โบสถ ์ST.Mary Church หรือ Dome Church สรา้งขนึโดยชาวเดนมารก์ เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิภายใตพ้นืหนา้ประตโูบสถบ์รรจุ
โลงศพของ Orro Johann Thuve

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นสู ่ย่านชอ้ปปิง อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงหรือสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆท ียา่นถนนวริู (Viru Street)
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝากกอ่นเดนิทางกลับ

15.30 น.
นําทา่นสู ่สนามบนิทานลนิน ์เพอืเชคอนิและทําคนืภาษี (Tax Refund)

18.15 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล โดยเทยีวบนิ TK1422

21.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิง หรือ เลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษีตามอัธยาศัย

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

01.25 น.



ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพ เทยีวบนิท ีTK68 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 9 ชวัโมง)

15.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป ลตัเวยี เอสโตเนยี ลทิวัเนยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี23 สงิหาคม 2562 เวลา 19:10 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป ลตัเวยี เอสโตเนยี ลทิวัเนยี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าํหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ,

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร)์

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 2,700 – 3,500 บาท (ชําระในวนัทยีนืวซีา่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และ คนขบัรถ ทา่นละ 30 ยโูร คดิเป็นเงนิ 1,150 บาท จะทําการเรยีกเก็บในอนิวอยซ์

• คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพอืป้องกนัการสูญหาย

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 30,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยันกรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง(หากจํานวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ท่าน ราคาทัวร ์เพมิท่านละ 4,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน



• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั



โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วันทําการ)
สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษิทัทวัรฯ์
เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในชว่งททีา่นจะเดนิทางมาดว้ย(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ
และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดอืและยดึตดิกบัการยนืในสมยักอ่น )
• หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขนึไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 นวิ 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6
เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)



• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ
• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณผีูเ้ดนิทางเป็น

• เจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)
• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
15 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 7 วันกอ่นยนืวซีา่)

• ************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน **************

• หมายเหต ุ: หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี
ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชี
• บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย

• หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี

• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน

• หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี
• หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย)

• กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั

• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง
• จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน

• หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2

•  (สถานฑูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวันในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)
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