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Baltic Nice  
7 DAYS 4 CAPS 
ชม 4 เมืองหลวงดงั  

ลิทวัเนีย-ลตัเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด ์
โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY) 

 

 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงสูด่นิแดนยุโรปเหนือ กบั 4 ประเทศดงั ลทิวัเนีย  ลตัเวยี  เอสโทเนีย และประเทศแถบ
สแกนดเินเวยีอย่ำงฟินแลนด ์พบกบัควำมสวยงำมของเมอืงต่ำงๆ ทีเ่คยเป็นสว่นหนึง่ของอำณำจกัรรสัเซยีมำก่อน ชมควำม
สวยงำมของเหล่ำปรำสำมและธรรมชำตทิีง่ดงำม ดงันี้.. 
 

วิลนีอสุ  เมอืงหลวงของประเทศลทิวัเนีย และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ตัง้อยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้อยู่
  ระหว่างแม่น ้าสองสาย  
ริก้า  เมอืงหลวงของประเทศลตัเวยีซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงท่าและเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ทางรถไฟทีส่ าคญัของ 
  รสัเซยี ปัจจุบนัไดบ้รูณะและฟ้ืนฟูใหม้คีวามทนัสมยั จนกลายมาเป็นศนูยก์ลางการศกึษา วฒันธรรม และ 
  อุตสาหกรรม 

ทาลลินน์   เมอืงหลวงของประเทศเอสโทเนยี  ซึง่ตัง้อยูท่างชายฝัง่ตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์มชีือ่เสยีงในเรือ่งของ
สถาปัตยกรรมอนัวจิติรงดงามในช่วงยุคกลาง 

เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายา
  ว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝัง่ยุโรปและรสัเซยี  

 

ก าหนดการเดินทาง    29 เม.ย. - 5 พ.ค. // 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-เฮลซิงกิ-วิลนีอสุ (ลิทวัเนีย) 
06.00 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์G สายการบิน

ฟินน์แอร ์เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
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09.05 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุวิลนีอสุ ประเทศลิทวัเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร ์ เท่ียวบินท่ี AY-142 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
16.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร ์เท่ียวบินท่ี AY-1105 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุวิลนีอสุ (Vilnius) ประเทศลิทวัเนีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Green Park Vilnius หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่อง วิลนีอสุ-เคานัส (ลิทวัเนีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
   น าท่านชม เมืองวิลนีอสุ เมอืงหลวงของประเทศลิทวัเนีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 

ตัง้อยูท่างด้านตะวนัออกเฉียงใต้ ชมเมอืงเก่ากรุงวลินีอุส (Vilnius) ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าสองสาย เนรสิ 
(Neris) และ วลิเนเลเล (Vilnele) และลอ้มรอบไปดว้ยเนินเขาทีม่ตีน้ไมเ้ขยีวขจ ีเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุใน
ลทิวัเนยี สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1323 โดยเมอืงวลินีอุสมชีื่อเสยีงทางดา้นงานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ จงึไดร้บั
สมญานามว่าเป็นเมอืงหลวงแหง่วฒันธรรมของยโุรปตัง้แต่ยุคโกธคิ เรเนซองค ์บารอ็ค และ คลาสสคิ ตัง้อยู่
ในผงัเมอืงแบบยุคกลาง ท าใหย้เูนสโกป้ระกาศใหเ้มอืงเก่าวลิเนียสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ผ่านชม
ความสวยงามของโบสถส์วย ๆ และวหิารต่าง ๆ ทีต่กแต่ง ในสไตลบ์ารอ็คและโกธคิ ภายในเมอืงมสีถานที่
ท่องเทีย่วทีเ่ป็นผลงานสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ามากมาย อาทเิช่น โบสถเ์ซนตแ์อน ซึง่ถอืว่าเป็นหนึ่งใน
โบสถท์ีส่วยทีส่ดุในวลินีอุส  ถ่ายรปูกบั Gate of Dawn หรอืก าแพงเมอืงจากศตวรรษที ่16 ชมย่านเมอืงเก่า
ทีถ่อืว่าเป็นเขตเมอืงเก่าทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขตยโุรปกลาง และถ่ายรปูกบัความงดงามของอาคารเก่าแก่เมื่อครัง้
สมยัศตวรรษที ่15-16 ถ่ายรปูกบักลุ่มอาคารเมอืงเก่าและวหิารต่าง ๆ Orthodox Church of the Holy 
Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and Bernardine, Vilnius University และ  

 Gediminas Tower เป็นตน้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเคานัส (Kaunas) เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชัว่คราวของประเทศลิทวัเนีย 

ในช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ตัง้อยู่ตรงทีบ่รรจบกนัของแม่น ้าเนรสิ และแม่น ้าเนมาน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าท่านชมเมืองเคานัส เมอืงท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัสองของประเทศ
ลิทวัเนีย รองจากวินิอสุ ซึง่ยงัเป็นเมอืงทีง่ดงามอกีเมอืงหนึ่งของลทิวัเนีย ใหท้่านถ่ายภาพและชมอาคาร 
City Hall ทีท่ าการศาลาว่าการ  ชมภายนอกของปราสาทเคานสั Kaunas Castle ปราสาทหนิทีส่รา้งขึน้มา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่14 เพื่อป้องการกนัการโจมตทีางดา้นศาสนา แรกเริม่อาคารปราสาทนี้ไดร้บัการบนัทกึไว ้
ในปี 1361 แต่ถูกท าลายดว้ยผูก้อ่สงครามทางดา้นศาสนา และไดม้กีารก่อสรา้งขึน้มาใหม่อกีครัง้ในปี 1408 
จากทีน่ี่สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของแม่น ้าทัง้สองสายทีม่าบรรจบกนัทีเ่มอืงนี้คอืแม่น ้าเนรสิและ
แม่น ้าเนมานอกีดว้ย และชม Holy Cross Church  ทีส่รา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัใหม่แบบเรอแนสซองส ์
และ วหิารเคานสั Kaunas Cathdral Basilica ทีม่กีารสรา้งแบบผสมผสานตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่15   
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรม Best Western Santakos หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัทีส่าม เคานัส-ทราไก (ลิทวัเนีย)- ฟิลสร์นัดาเล (ลตัเวีย)-ริก้า 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองทราไก (Trakai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อดีตเมืองหลวงเก่าของ
ประเทศลิทวัเนีย ทีม่ปีระชากรหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยู่ร่วมกนั โดยเมอืง ทราไก เป็นเมอืงตากอากาศที่
ไดร้บัความนยิมจากนกัท่องเทีย่วจ านวนมาก เพราะตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงวนีีอุส เมอืงหลวงในปัจจบุนั อกีทัง้ 
ทราไก ยงัเป็นเมอืงทีม่สีถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตอินังดงามมากมาย ตวัเมอืงรายลอ้มดว้ยทะเลสาบ
หลายแห่ง นอกจากน้ี เมอืงทราไก ยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรอ์นัทรงคุณค่า ทีท่ าใหค้นรุ่นหลงั
ไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาตร ์ความเป็นมาของชาตไิดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านเขา้ชม ปราสาททราไก หรอืปราสาทท่ี
ใครหลายๆคนเรียกวา่ Little Marienburg ตัง้อยู่บนเกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบเกรฟ สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษ
ที1่4 เป็นปราสาททีท่่านแกรนดด์ุ๊ก วเีทาทสั ทีป่ระสงคใ์ชช้วีติในช่วงบัน้ปลาย ก่อนทีจ่ะกลายเป็นคุกในชว่ง
ศตวรรษที ่17 โดยอกีดา้นหนึ่งของปราสาท เป็นทีต่ัง้ของโบสถแ์ละส านกัสงฆใ์นนิกายเบเนดกิทนี ชมความ
งดงามทศันีภาพโดยรอบทะเลสาบกบัตวัปราสาททีส่ามารถบอกเล่าเรื่องราวในประวตัศิาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างด ี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองฟิลสร์นัดาเล (Pilsrundale) ประเทศลตัเวีย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชมพระราชวงัรนัดาเล (Rundale Palace) หน่ึงในงานสถาปัตยกรรมสไตล์
บารอ็คในประเทศลตัเวีย ซึง่เคยเป็นสถานทีป่ระทบัในชว่งฤดรูอ้นของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ 
Russian Empress Anna Ioannovna ซึง่เป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุของลตัเวยี สรา้งในศตวรรษที ่18 โดย
สถาปนิกชาวอติาเลยีน ซึง่เป็นคนเดยีวกบัผูส้รา้งพระราชวงัฤดหูนาวในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ในรสัเซยี 
พระราชวงัแหง่นี้สรา้งในสไตลบ์ารอ็คและรอ็คโคโค โดยใหเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น แวดลอ้มไปดว้ยสวนสวย
ในช่วงฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ไดร้บัการตกแต่งอย่างหรหูรา มคีวามงดงามตระการตา นอกจากนี้ท่านจะยงั
ไดช้มสวนสไตลฝ์รัง่เศส ทีไ่ดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามเตม็ไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพนัธุ์  จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู ่เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงของประเทศลตัเวีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั Radison Blu Daugava หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีสี่ ่  ริก้า-ซิกลุด้า (ลตัเวีย)-แปรนู์ (เอสโตเนีย)  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชม ย่านเมอืงเก่ากรงุริก้า ซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงท่าและเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ทางรถไฟทีส่ าคญั
ของรสัเซยี ปัจจุบนัไดบ้รูณะและฟ้ืนฟูใหม้คีวามทนัสมยั จนกลายมาเป็นศนูยก์ลางการศกึษา วฒันธรรม 
และอุตสาหกรรมทีย่งัคงพฒันาอย่างไมห่ยุดยัง้ เป็นเมอืงทีม่สีว่นผสมของอทิธพิลแบบ ลตัเวยีน รสัเซยีน 
และเยอรมนัรวมกนั ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนังดงาม ผ่านชมร่องรอยก าแพงเมอืงโบราณ  
อาคารแบบอารต์นูโว ทีส่รา้งในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมปราสาทรกิา้ ซึง่ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็น
ท าเนียบประธานาธบิด ีน าท่านชม โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter Cathedral) ทีง่ดงามเป็นโบสถก์อธคิที่
ส าคญั และสวยงามทีส่ดุแห่งหนึ่งในเมอืงรกิา้ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้มชีื่อว่า “โบสถพ์่อคา้” (Merchants 
Church) เน่ืองจากเคยใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบัจดัประชมุของเหล่าพ่อคา้ในยุคนัน้ ๆ โบสถเ์ซนตปี์เตอรเ์ป็น
โบสถแ์บบกอธคิมาจนถงึปี ค.ศ.1523 กระทัง่ถงึชว่งการเปลีย่นนิกายจากคาทอลกิมาเป็นลเูธอรนั โบสถแ์ห่ง
นี้จงึเปลีย่นเป็นโบสถส์ไตลแ์บบบารอ็คแทน  ชม ป้อมดินปืน The Powder Tower เดิมเรียกวา่ Sand 
Tower สนันิษฐานว่ามกีารสรา้งขึน้ตัง้แต่ ปี ค.ศ.17 โดยป้อมนี้เอาไวเ้ป็นทีเ่กบ็ดนิปีนและมกีารถูกท าลาย
และบรูณะซ่อมแซมหลายครัง้ จนถงึ ปี ค.ศ.1999 และปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัสง
คราของลตัเวยี ชมอนุสาวรียอิ์สรภาพ ตัง้อยู่ย่านใจกลางเมอืงรกิา้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1935 เพือ่เป็นอนุสรณ์
สถานร าลกึถงึเหล่าทหารกลา้ผูเ้สยีสละชพีในสงครามเรยีกรอ้งอสิรภาพของลตัเวยีระหวา่งปี ค.ศ.1918 ถงึปี 
1940 โดยอนุสาวรยีแ์ห่งนี้ ถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งการประกาศอสิรภาพ และเสรภีาพของลตัเวยี มคีวามสงูถงึ 
42 เมตรดา้นบนประดบัดว้ยรปูปัน้ของหญงิสาวถอืดาว 3 ดวงเชื่อมตดิกนั ซึง่สือ่ความหมายถงึการรวมกนั
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ของภมูภิาคทัง้ 3 ของประเทศลตัเวยี  ชมโบสถเ์ซนตจ์าคอบ เป็นโบสถค์าทอลกิทีโ่ดดเด่นทีส่ดุในย่านเมอืง
เก่า ชม โบสถป์ระจ าเมอืงริก้า Riga Cathedral อยู่รมิจตุัรสั สรา้งเมื่อปี 1211 โดยบาทหลวงอลัเบริต์ ขา้ง
ในม ีออรแ์กนขนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรป โบสถแ์ห่งมกีารซ่อมแซมและบรูณะหลายครัง้ สไตลข์องมหาวหิาร
ผสมผสานกนัระหว่างแบบโกธคิกบับารอ็ค แลว้เสรจ็ตอนปี 1999 เพื่อใหท้นัฉลองพรอ้มกบัรสัเซยีทีค่รบรอบ
ก่อตัง้กรุงมอสโกมา 850 ปี ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงรกิา้หรอืของประเทศลตัเวยี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซิกลุด้า เมอืงเลก็ๆ ซึง่มปีระชากรไม่ถงึสองหมื่นคนและไมห่่างไกลจากนครรกิา้ (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี จากนัน้เขา้ชม ปราสาททูไรด้า (Turaida Museum Reserve or Turaida 
Castle) สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1214 โดยอารค์บชิอ็ปแห่งรกิา้ เป็นปราสาทก่ออฐิแบบโกธคิ ซึง่ถูกสรา้งต่อเตมิ
และบรูณะมาหลายสมยัจนเป็นลกัษณะของป้อมปราสาททีส่วยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776ปราสาทไดเ้สยีหาย
อย่างหนกัจากเหตุการณ์ไฟไหมแ้ละไม่ไดร้บัการบรูณะจนกระทัง่ในชว่งทศวรรษที ่1970 ไดร้บัการซ่อมแซม
และเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์นทีส่ดุ  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองแปรนู์ (Parnu) 
ประเทศเอสโตเนีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงพกัผ่อนตากอากาศในช่วงฤดรูอ้นทมีี่
ชื่อเสยีงทีส่ดุในฝัง่ตะวนัตกรมิทะเลบอลตกิ ผ่านชมความสวยงามของเมอืงท่านจะไดเ้หน็บา้นไมแ้บบ 
Wooden House ซึง่เป็นเสน่หอ์กีอย่างหนึ่งของเอสโตเนยี  
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั Strand Spa and Conference Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทีโ่รงแรม และใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัทีห้่า  แปรนู์ - ทาลลินน์ (เอสโทเนีย) - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ชมความสวยงามของ หาดแปรนู์ Parnu Beach ทีอ่ยู่ใกลต้วัเมอืงแปรนู์เพยีง 15 นาทเีท่านัน้ ในช่วงฤดู

รอ้นจะมชีาวเมอืงมากมายมาพกัผ่อนกนัทีห่าดแห่งนี้พรอ้มกบัชมทศันียภาพอนังดงาม จากนัน้น าท่าน
เดนิทางต่อสู ่กรงุทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย ซึง่ตัง้อยู่ทางชายฝัง่ตอนใตข้อง
อ่าวฟินแลนด ์ห่างจากกรุงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของฟินแลนด ์ประมาณ 70 กโิลเมตร โดยทาลลนิน์ ถอืเป็น
เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของสถาปัตยกรรมอนัวจิติรงดงามในช่วงยุคกลาง รวมทัง้บรเิวณเชงิเขาในเมอืง
ยงัคงมกี าแพงเมอืงโบราณหลงเหลอือยู่  นอกจากน้ีบรเิวณโดยรอบเมอืงยงัเตม็ไปดว้ยสวนสาธารณะทีม่ี
หญา้เขยีวขจ ีมดีอกไมน้านาพนัธุ ์ทีช่ว่ยแต่งแตม้สสีนัใหก้บัเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้ใหด้สูดใส เป่ียมไปดว้ยมนต์
เสน่หอ์นัน่าหลงใหล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมว) จกัรวรรดซิารแ์ห่งรสัเซยี สรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บั
เจา้ชายอเลก็ซานเดอร ์ยาโรสลาวทิซ ์เนฟสกี ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเทีย่วชมย่านเมอืงเก่า Old Town ของเมืองทาลลินน์ทีโ่อบลอ้มดว้ยก าแพงเมอืงและป้อมปราการ

ในยุคกลางใหบ้รรยากาศเหมอืนอยู่ในยุคอศัวนิ ชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอพัเพอรท์าวน์ 
ชมและถ่ายรปูภายนอกปราสาททูมเปีย (Toompea Castle) ซึง่ปัจจุบนั คอืรฐัสภาแหง่เอสโตเนีย ชมววิ
ทวิทศัน์ของเมอืงแบบพาโนรามา ทีม่สีสีนัสดใสราวกบัภาพวาดทีม่โีบสถเ์ซนตโ์อลาฟโดดเด่นเป็นสง่า น า
ท่านชมภายนอก โบสถอ์เลก็ซานเดอรเ์นฟสเก้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถใ์หญ่ทีม่ยีอดโดม
ใหญ่ทีส่ดุในเมอืงทาลลนิน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยีนออรโ์ธดอ็กซ ์สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1900 ในชว่งที่
เอสโตเนียเป็นสว่นหนึ่งของ  จากนัน้สมควรแก่เวลาน าท่านสูท่่าเรอืเพื่อล่องเรอืข้ามจากกรงุทาลลินน์ 
ประเทศเอสโตเนีย สู่กรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ท่องทะเลบอลตกิทีง่ดงาม เพลดิเพลนิไปกบั
ทวิทศัน์ 2 ฝัง่ ของเอสโตเนีย และฟินแลนด ์กรุงเฮลซงิกเิป็นเมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่
ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายาวา่เป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เน่ืองจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนัไดร้บั
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อทิธพิลจากทัง้ทางฝัง่ยโุรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกถิูกสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษตัรยิก์ุสตาฟ วาชา 
แห่งสวเีดน ต่อมาในสมยัทีต่กอยู่ภายใตก้ารปกครองของรสัเซยี เฮลซงิกไิดถู้กเปลีย่นมาเป็นเมอืงหลวงของ
ฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวามโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลตกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั Glo Hotel Art  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง ท่านจะประทบัใจไปกบัสถาปัตยกรรม
แบบรสัเซยีทีจ่ตุัรสัหน้าโบสถ ์อนัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรท์ีช่นะรางวลัออสการเ์รื่อง “เรดส”์ โดยใชฉ้าก
มโหฬารของเฮลซงิกแิทนกรุงเลนินการด์ในสหภาพโซเวยีต ผ่านชมจตัรุสัซีเนท (Senate Square)  
ใจกลางเมอืง โบสถห์นิเทมเปเลยีวคโิอ (Rock-Church) ซึง่สรา้งในภูเขาหนิแกรนิตขนาดมหมึา ชมมหาวหิาร
อุสเพนสก ี(Uspenski Cathedral)  ชมอนุสาวรยีร์ปูทรงแปลกตาของซองน์ซเิบลอิุส (The Sibelius 
Monument) อนุสรณ์ของนกัประพนัธเ์พลงชาวฟินแลนดท์ีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลก น าท่านเดนิเล่นบรเิวณตลาด
รมิท่าเรอื Market Square ทีม่ที ัง้สว่นของตลาดปลา ตลาดผลไม ้และสนิคา้อกีมากมาย ท่านจะไดช้มวถิชีวีติ
ของชาวเมอืง พรอ้มเลอืกซือ้หาสนิคา้ทอ้งถิน่ อาท ิไขป่ลาคารเ์วยี ผลติภณัฑท์ าจากหนงักวางเรนเดยีร ์และ
สนิคา้ทีร่ะลกึอกีมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิก ิ   
17.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากเฮลซิงกิ บินตรงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร ์ 
  เท่ียวบินท่ี AY-141 
  
วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 
07.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

 
 

สายการบินฟินน์แอรเ์ดินทางด้วยชัน้ประหยดัไมส่ามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ด  
ยกเว้นท่านท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรอือ่ืนๆ เป็นต้น 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง    29 เม.ย. - 5 พ.ค. // 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.2561 
 

Baltic Nice 
7 วนั 4 ประเทศ (AY)  

(ลิทวัเนีย-ลตัเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด)์  

29 เม.ย.-5 พ.ค. /  
26 พ.ค.-1 มิ.ย.61 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 58,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 30,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,700 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่านและจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก
ได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท *** ไม่มีราคาเดก็*** 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 ตัว๋โดยสารไม่สามารถเล่ือนกลบัได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท า
เป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลา
เดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ โดยท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกนั หรือหากกรณี
ท่านอยู่ต่อ จะต้องพิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกัด้วยว่าท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการย่ืนค า
ร้องขอวีซ่า หากกรณีท่านใดอยู่ท่ีประเทศอ่ืนมากกว่าลิทวัเนีย (ย่ืนวีซ่าเชงเก้นเยอรมนั) ท่านจะต้อง
ด าเนินการย่ืนวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 
 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิฟินน์แอร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เฮลซงิก-ิวลินีอุส // เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
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 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความ

คุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เงือ่นไขขึน้อยู่กบับรษิทัประกนัฯ) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 9 
 ม.ค.2561  หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
 สายการบนิ   
 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมัต่อท่านต่อชิน้ / ท่าน ท่านละ 1 ชิน้) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่านดัหมายและบรกิารดา้นเอกสารและแปลเอกสาร (ช าระเพิม่ท่านละ 2,700 บาท 

พรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระก่อนเดนิทาง)  
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและค่าทปิหวัหน้าทวัร ์(ช าระเพิม่ท่านละ 1,500 

บาท พรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระก่อนเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีม่กีารปรบัเพิม่หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่าหรอื

ค่าแปลเอกสารหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมม่นี ้าดื่มแจกระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัอื่นๆ ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ หรอืเทีย่วบนิล่าชา้เป็นตน้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ าที ่20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 5-7 วนัท าการ 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอื 
- เครื่องประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 

 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กวา่ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูเยอรมนัไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ อายขุองการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 
 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง,   
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่้าน   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   
 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบั
สมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ีหากมกีารต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเก่า
พรอ้มถ่ายส าเนาหน้าชื่อบญัชมีาดว้ย  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรอืมารดา หรอื บิดา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
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คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

..............................................................................  
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 


