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Baltic Beautiful 4 Caps  
ลิทวัเนีย-ลตัเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด ์7 วนั 

ชม 4 เมืองหลวงดงั  
โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY) 

 

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

วิลนีอสุ  เมอืงหลวงของประเทศลทิวัเนีย และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้อยู่
  ระหวา่งแมน่ ้าสองสาย  

ริก้า  เมอืงหลวงของประเทศลตัเวยีซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงท่าและเป็นศนูย์กลางการขนสง่ทางรถไฟทีส่ าคญัของ 
  รสัเซยี ปัจจุบนัไดบ้รูณะและฟ้ืนฟูใหม้คีวามทนัสมยั จนกลายมาเป็นศนูย์กลางการศกึษา วฒันธรรม และ 
  อุตสาหกรรม 

ทาลลินน์   เมอืงหลวงของประเทศเอสโทเนีย  ซึง่ตัง้อยู่ทางชายฝัง่ตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด์ มชี ือ่เสยีงในเรือ่งของ
สถาปัตยกรรมอนัวจิติรงดงามในช่วงยุคกลาง 

เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยูท่างใตข้องประเทศ รมิชายฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายา
  วา่เป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝัง่ยุโรปและรสัเซยี  

 

ก าหนดการเดินทาง    18-24 พ.ค. / 14-20 มิ.ย.2562 
 
 

ปรับราคาทัวร์ลง!!! 
Update 7 Mar 2019 
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วนัแรก  สุวรรณภมิู-เฮลซิงกิ-วิลนีอสุ (ลิทวัเนีย) 
06.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์G สายการบิน

ฟินน์แอร ์เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
08.55 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุวิลนีอสุ ประเทศลิทวัเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร ์ เท่ียวบินท่ี AY-142 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
16.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร ์เท่ียวบินท่ี AY-1105 
17.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุวิลนีอสุ (Vilnius) ประเทศลิทวัเนีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีเ่มอืงในเมอืงวลินิอุส  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่อง วิลนีอสุ-ทราไก-วิลนีอสุ (ลิทวัเนีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
   น าท่านเดนิทางสู ่เมืองทราไก (Trakai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี อดีตเมืองหลวงเก่าของ

ประเทศลิทวัเนีย ทีม่ปีระชากรหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยู่รว่มกนั โดยเมอืง ทราไก เป็นเมอืงตากอากาศที่
ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วจ านวนมาก เพราะตัง้อยู่ใกลก้บัเมอืงวนีีอุส เมอืงหลวงในปัจจุบนั อกีทัง้ 
ทราไก ยงัเป็นเมอืงทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตอินังดงามมากมาย ตวัเมอืงรายลอ้มดว้ยทะเลสาบ
หลายแห่ง นอกจากนี้ เมอืงทราไก ยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรอ์นัทรงคุณค่า ทีท่ าใหค้นรุน่หลงั
ไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาตร ์ความเป็นมาของชาตไิดเ้ป็นอย่างดี น าท่านเข้าชม ปราสาททราไก หรอืปราสาทที่
ใครหลายๆคนเรยีกวา่ Little Marienburg ตัง้อยู่บนเกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบเกรฟ สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที่
14 เป็นปราสาททีท่่านแกรนด์ดุ๊ก วเีทาทสั ทีป่ระสงคใ์ชช้วีติในช่วงบัน้ปลาย กอ่นทีจ่ะกลายเป็นคุกในช่วง
ศตวรรษที ่17 โดยอกีดา้นหนึ่งของปราสาท เป็นทีต่ ัง้ของโบสถ์และส านกัสงฆใ์นนิกายเบเนดกิทนี ชมความ
งดงามทศันีภาพโดยรอบทะเลสาบกบัตวัปราสาททีส่ามารถบอกเล่าเรือ่งราวในประวตัศิาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างดี   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงวลินีอุส จากนัน้น าท่านชม เมืองวิลนีอสุ เมืองหลวงของประเทศลิทวัเนีย 

และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ ชมเมอืงเกา่กรงุวลินีอุส 
(Vilnius) ตัง้อยู่ระหวา่งแมน่ ้าสองสาย เนรสิ (Neris) และ วลิเนเลเล (Vilnele) และลอ้มรอบไปดว้ยเนินเขาทีม่ ี
ตน้ไมเ้ขยีวขจ ีเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในลทิวัเนยี สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1323 โดยเมอืงวลินีอุสมชีือ่เสยีงทางดา้น
งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก ่จงึไดร้บัสมญานามวา่เป็นเมอืงหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปตัง้แต่ยุคโกธคิ 
เรอแนสซองค ์บารอ็ค และ คลาสสคิ ตัง้อยู่ในผงัเมอืงแบบยุคกลาง ท าใหยู้เนสโกป้ระกาศใหเ้มอืงเกา่วลิ
เนียสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ชมความสวยงามของโบสถ์สวยๆ และวหิารต่างๆ ทีต่กแต่ง ในแบบบ
บารอ็คและโกธิค ภายในเมอืงมสีถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นผลงานสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณคา่มากมาย ถ่ายรปู
กบัคารต่างๆ อาทเิชน่ โบสถ์เซนต์แอน ซึง่ถอืวา่เป็นหนึ่งในโบสถ์ทีส่วยทีส่ดุในวลินีอุส ถ่ายรปูกบั Gate of 
Dawn หรอืก าแพงเมอืงจากศตวรรษที ่16 ชมย่านเมอืงเกา่ทีถ่อืว่าเป็นเขตเมอืงเก่าทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขตยุโรป
กลาง และถ่ายรปูกบัความงดงามของอาคารเก่าแกเ่มือ่คร ัง้สมยัศตวรรษที ่15-16 ถ่ายรปูกบักลุ่มอาคารเมอืง
เกา่และวหิารต่าง ๆ Orthodox Church of the Holy Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and 
Bernardine, Vilnius University และ Gediminas Tower, St.Peter and Paul Church เป็นตน้  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม วิลนีอสุ-ซวัเล (ลิทวัเนีย)-รนัดาเล-ริก้า (ลตัเวีย)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซวัเลยห์รือเซาเล Siauliai เมอืงทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศลทิวัเนีย

เมอืงหลวงแห่งแควน้เซำเลเคำตี้ และเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแกอ่กีเมอืงหนึ่ง ในอดตีเคยถูกเผำในยุคสงครำมถงึ 7 
ครัง้ดว้ยกนัปัจจุบนัทำงกำรไดฟ้ื้นฟูจนกลำยมำเป็นศนูย์กลำงทำงวฒันธรรม และอุตสำหกรรมทีส่ ำคญัเมอืง
หนึ่งของลทิวัเนีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมภำยนอกของ สสุำนไมก้ำงเขน Hill of 
Crosses สถำนทีอ่นัแสดงถงึควำมเชือ่ของผูค้นทีน่บัถอืศำสนำครสิต์นิกำยโรมนัคำทอลกิ ซึง่มมีำยำวนำน
นบัตัง้แต่ชว่งยุคสงครำม สถำนทีแ่ห่งนี้เปรยีบเสมอืนสุสำนไมก้ำงเขนนบัแสนชิน้ แมก้ระทัง่ปัจจุบนันี้กย็งัมี
คนน ำมำทิ้งอย่ำงต่อเนื่อง ใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นถ่ำยรปูและชมววิแบบพำโนรำมำ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองฟิลส์รนัดาเล Pilsrundale ประเทศลตัเวีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) น าท่านเข้าชม พระราชวงัรนัดาเล Rundale Palace หน่ึงในงานสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอ็ค
ในประเทศลตัเวีย ซึง่เคยเป็นสถานทีป่ระทบัในช่วงฤดรูอ้นของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ 
Russian Empress Anna Ioannovna ซึง่เป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุของลตัเวยี สรา้งในศตวรรษที ่18 โดย
สถาปนิกชาวอติาเลยีน ซึง่เป็นคนเดยีวกบัผูส้รา้งพระราชวงัฤดหูนาวในเมอืงเซนต์ปีเตอรส์เบริ์กในรสัเซยี 
พระราชวงัแห่งนี้สรา้งในสไตล์บารอ็คและรอ็คโคโค โดยใหเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น แวดลอ้มไปดว้ยสวนสวย
ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ไดร้บัการตกแต่งอย่างหรหูรา มคีวามงดงามตระการตา นอกจากนี้ท่านจะยงั
ไดช้มสวนสไตล์ฝร ัง่เศส ทีไ่ดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามเตม็ไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพนัธุ์  จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู ่เมืองริก้า Riga เมืองหลวงของประเทศลตัเวีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ริก้า (ลตัเวีย)-แปรน์ู-ทาลลินน์ (เอสโตเนีย)  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชม ย่านเมืองเก่ากรงุริก้า ซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงท่าและเป็นศนูย์กลางการขนสง่ทางรถไฟทีส่ าคญั
ของรสัเซยี ปัจจุบนัไดบ้รูณะและฟ้ืนฟูใหม้คีวามทนัสมยั จนกลายมาเป็นศนูย์กลางการศกึษา วฒันธรรม 
และอุตสาหกรรมทีย่งัคงพฒันาอย่างไมห่ยุดยัง้ เป็นเมอืงทีม่สีว่นผสมของอทิธพิลแบบ ลตัเวยีน รสัเซยีน 
และเยอรมนัรวมกนั ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนังดงาม ผา่นชมรอ่งรอยก าแพงเมอืงโบราณ  
อาคารแบบอารต์นูโว ทีส่รา้งในยุคกลาง อายุเกา่แกก่ว่า 800 ปี ผา่นชมปราสาทรกิา้ ซึง่ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็น
ท าเนียบประธานาธบิด ีน าท่านชมภายนอก โบสถ์เซนต์ปีเตอร ์St. Peter Cathedral ทีง่ดงามเป็นโบสถ์
กอธคิทีส่ าคญั และสวยงามทีส่ดุแห่งหนึ่งในเมอืงรกิา้ ในอดตีโบสถ์แห่งนี้มชีือ่วา่ “โบสถ์พ่อคา้” Merchants 
Church เนื่องจากเคยใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบัจดัประชมุของเหล่าพ่อคา้ในยุคนัน้ ๆ โบสถ์เซนต์ปีเตอรเ์ป็น
โบสถ์แบบกอธคิมาจนถงึปี ค.ศ.1523 กระทัง่ถงึชว่งการเปลีย่นนิกายจากคาทอลกิมาเป็นลูเธอรนั โบสถ์แห่ง
นี้จงึเปลีย่นเป็นโบสถ์สไตล์แบบบารอ็คแทน  ชม ป้อมดินปืน The Powder Tower เดิมเรียกว่า Sand 
Tower สนันิษฐานว่ามกีารสรา้งขึน้ตัง้แต่ ปี ค.ศ.17 โดยป้อมนี้เอาไวเ้ป็นทีเ่กบ็ดนิปีนและมกีารถูกท าลาย
และบรูณะซ่อมแซมหลายครัง้ จนถงึ ปี ค.ศ.1999 และปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบั
สงครามของลตัเวยี ชมอนุสาวรียอิ์สรภาพ ตัง้อยู่ย่านใจกลางเมอืงรกิา้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานร าลกึถงึเหล่าทหารกลา้ผูเ้สยีสละชพีในสงครามเรยีกรอ้งอสิรภาพของลตัเวยีระหวา่งปี ค.ศ.
1918 ถงึปี 1940 โดยอนุสาวรยี์แห่งนี้ ถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งการประกาศอสิรภาพ และเสรภีาพของลตัเวยี 
มคีวามสงูถงึ 42 เมตรดา้นบนประดบัดว้ยรูปปัน้ของหญงิสาวถอืดาว 3 ดวงเชือ่มตดิกนั ซึง่สือ่ความ
หมายถงึการรวมกนัของภมูภิาคทัง้ 3 ของประเทศลตัเวยี  ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ เป็นโบสถ์คาทอลกิทีโ่ดด
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เดน่ทีส่ดุในย่านเมอืงเก่า ชม โบสถ์ประจ าเมอืงรกิา้ Riga Cathedral อยู่รมิจตัุรสั สรา้งเมือ่ปี 1211 โดย
บาทหลวงอลัเบริต์ ขา้งในม ีออรแ์กนขนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรป โบสถ์แห่งมกีารซ่อมแซมและบรูณะหลายครัง้ 
สไตล์ของมหาวหิารผสมผสานกนัระหว่างแบบโกธคิกบับารอ็ค แลว้เสรจ็ตอนปี 1999 เพื่อใหท้นัฉลองพรอ้ม
กบัรสัเซยีทีค่รบรอบกอ่ตัง้กรงุมอสโกมา 850 ปี ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงรกิา้หรอืของประเทศลตัเวยี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่กรงุทาลลินน์ Tallinn เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย 

ซึง่ตัง้อยู่ทางชายฝัง่ตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์ห่างจากกรงุเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของฟินแลนด ์ประมาณ 70 
กโิลเมตร โดยใชเ้สน้ทางผา่น เมืองแปรน์ู Parnu ประเทศเอสโตเนีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เป็นเมอืงพกัผอ่นตากอากาศในชว่งฤดรูอ้นทมีีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุในฝัง่ตะวนัตกรมิทะเลบอลตกิ ผา่นชมความ
สวยงามของเมอืงท่านจะไดเ้หน็บา้นไมแ้บบ Wooden House ซึง่เป็นเสน่ห์อกีอย่างหนึ่งของเอสโตเนีย ชม
ความสวยงามของ หาดแปรน์ู Parnu Beach ทีอ่ยู่ใกลต้วัเมอืงแปรนู์เพยีง 15 นาทเีท่านัน้ ในช่วงฤดรูอ้น
จะมชีาวเมอืงมากมายมาพกัผอ่นกนัทีห่าดแห่งนี้พรอ้มกบัชมทศันียภาพอนังดงาม จนกระทัง่ถงึเมือง
ทาลลินน์ Tallinn (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ถอืเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของสถาปัตยกรรม
อนัวจิติรงดงามในช่วงยุคกลาง รวมทัง้บรเิวณเชงิเขาในเมอืงยงัคงมกี าแพงเมอืงโบราณหลงเหลอือยู่  
นอกจากนี้บรเิวณโดยรอบเมอืงยงัเตม็ไปดว้ยสวนสาธารณะทีม่หีญา้เขยีวขจ ีมดีอกไมน้านาพนัธุ์ ทีช่ว่ยแต่ง
แตม้สสีนัใหก้บัเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้ใหด้สูดใส เป่ียมไปดว้ยมนต์เสน่ห์อนัน่าหลงใหล ซารแ์ห่งรสัเซยี สรา้งขึน้
เพื่ออุทศิใหก้บัเจา้ชายอเลก็ซานเดอร ์ยาโรสลาวทิซ์ เนฟสกี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่า  ทาลลินน์ (เอสโทเนีย) - ล่องเรือเฟอรร์ี ่- เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมย่ำนเมอืงเก่ำ Old Town ของเมอืงทำลลนิน์ทีโ่อบลอ้มดว้ยก ำแพงเมอืงและป้อมปรำกำรใน
ยุคกลำงใหบ้รรยำกำศเหมอืนอยู่ในยุคอศัวนิ ชม เขตเมอืงเกำ่ทูมเปีย ในเขตอพัเพอรท์ำวน์ ชมและถ่ำยรปู
ภำยนอกปรำสำททูมเปีย ซึง่ปัจจุบนัคอืรฐัสภำแห่งเอสโตเนีย ชมววิทวิทศัน์ของเมอืงแบบพำโนรำมำ ทีม่ ี
สสีนัสดใสรำวกบัภำพวำดทีม่โีบสถ์เซนต์โอลำฟโดดเดน่เป็นสงำ่ น ำท่ำนชมภำยนอก โบสถ์อเลก็ซำนเดอร์
เนฟสเก ้โบสถ์ใหญ่ทีม่ยีอดโดมใหญ่ทีส่ดุในเมอืงทำลลนิน์ เป็นสถำปัตยกรรมแบบรสัเซยีนออรโ์ธดอ็กซ์ 
สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1900 ในชว่งทีเ่อสโตเนียเป็นสว่นหนึ่งของจกัรวรรดซิำรแ์ห่งรสัเซยี สรำ้งขึน้เพื่ออุทศิ
ใหก้บัเจำ้ชำยอเลก็ซำนเดอร ์ยำโรสลำวทิซ์ เนฟสกี ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านสูท่่าเรอืเพื่อ ล่องเรือข้ามจากกรงุทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย สู่กรงุเฮลซิงกิ ประเทศ

ฟินแลนด ์ท่องทะเลบอลตกิทีง่ดงาม ใหท้่านเตรยีมตวัการเชค็อินลงเรอื  เมือ่เรอืออกจากท่าเรอื ใหท้่าน
เพลดิเพลนิไปกบัทวิทศัน์ 2 ฝัง่ ของเอสโตเนีย และฟินแลนด ์กรงุเฮลซงิกเิป็นเมอืงหลวงใหญ่ของประเทศ
ฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายาวา่เป็น “ธดิาแห่งทะเลบอล
ตกิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เนื่องจากความงดงามและโดดเดน่ของวฒันธรรมและ
สถาปัตยกรรมอนัไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝัง่ยุโรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกถิูกสรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1550 โดย
กษตัรยิ์กสุตาฟ วาชา แห่งสวเีดน ต่อมาในสมยัทีต่กอยู่ภายใต้การปกครองของรสัเซยี เฮลซงิกไิดถู้กเปลีย่น
มาเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวามโดดเดน่ท่ามกลางหมูเ่กาะมากมายใน
ทะเลบอลตกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบบฟุเฟต์บนเรือ 
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เมือ่เรอืเทยีบท่าเรอืเมอืงเฮลซงิก ิใหท่านโดยสารรถโคช้เพื่อน าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอื
 ระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง ท่านจะประทบัใจไปกบัสถาปัตยกรรม
แบบรสัเซยีทีจ่ตัุรสัหน้าโบสถ์ อนัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรท์ี่ชนะรางวลัออสการเ์รือ่ง “เรดส”์ โดยใชฉ้าก
มโหฬารของเฮลซงิกแิทนกรงุเลนินการ์ดในสหภาพโซเวยีต ผา่นชมจตัรุสัซีเนท ใจกลางเมอืง น าท่านเขา้
ชมโบสถ์หนิเทมเปเลยีวคโิอ Rock-Church ซึง่สรา้งในภเูขาหนิแกรนิตขนาดมหมึา ถ่ายรปูกบัมหาวหิาร 
อุสเพนสก ีUspenski Cathedral  ชมอนุสาวรยี์รปูทรงแปลกตาของซองน์ซเิบลอิุส The Sibelius Monument 
อนุสรณ์ของนกัประพนัธ์เพลงชาวฟินแลนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก น าท่านเดนิเล่นบรเิวณตลาดรมิท่าเรอื 
Market Square ทีม่ที ัง้สว่นของตลาดปลา ตลาดผลไม ้และสนิคา้อกีมากมาย ท่านจะไดช้มวถิชีวีติของ
ชาวเมอืง พรอ้มเลอืกซื้อหาสนิคา้ทอ้งถิน่ อาท ิไขป่ลาคารเ์วยี ผลติภณัฑท์ าจากหนงักวางเรนเดยีร ์และ
สนิคา้ทีร่ะลกึอีกมากมาย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นถ่ายรปูชมเมืองและเลือกซ้ือสินค้า อิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

13.30 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมตวัเชค็อินเดินทางกลบั   
17.30 น.  น าท่านออกเดินทางจากเฮลซิงกิ บินตรงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร ์ 
  เท่ียวบินท่ี AY-141 
  

วนัทีเ่จด็  สนามบินสุวรรณภมิู 
07.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

 
 

สายการบินฟินน์แอรเ์ดินทางด้วยชัน้ประหยดัไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ด  
ยกเว้นท่านท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง    18-24 พ.ค. / 14-20 มิ.ย.2562 
 

Baltic Beautiful 4 Caps 
ลิทวัเนีย-ลตัเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด ์7 วนั / AY 

18-24 พ.ค. / 14-20 มิ.ย.62 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 49,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 7,900 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 25,300 

**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,700 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ

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

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทกุกรณี 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 ตัว๋โดยสารไม่สามารถเลื่อนกลบัได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท า
เป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัและเวลา
เดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ โดยท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกนั หรือหากกรณี
ท่านอยู่ต่อ จะต้องพิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกัด้วยว่าท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการยื่นค า
ร้องขอวีซ่า หากกรณีท่านใดอยูท่ี่ประเทศอ่ืนมากกว่าลิทวัเนีย (ยื่นวีซ่าเชงเก้นเยอรมนั) ท่านจะต้อง
ด าเนินการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 
 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิฟินน์แอร ์เสน้ทำง กรงุเทพฯ-เฮลซงิก-ิวลินีอุส // เฮลซงิก-ิกรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรและคำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 

ปรับราคาทัวร์ลง!!! 
Update 7 Mar 2019 
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 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 7 
ม.ีค.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมีกำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ   

 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรมัต่อท่ำนต่อชิน้ / ท่ำน ท่ำนละ 1 ชิน้) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่บรกิำรพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง 
 คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำเชงเกน้และค่ำนดัหมำยและบรกิำรดำ้นเอกสำรและแปลเอกสำร (ช ำระเพิม่ท่ำนละ 2,700 บำท 

พรอ้มคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลอืช ำระกอ่นเดนิทำง)  
 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระรำชวงัและเขตเมอืงเกำ่และคำ่ทิปหวัหน้ำทวัร ์(ช ำระเพิม่ท่ำนละ 1,800 

บำท พรอ้มค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นเดนิทำง) 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีม่กีำรปรบัเพิม่หรอืค่ำบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่ำหรอื

คำ่แปลเอกสำรหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไมม่นี ้ำดืม่แจกระหวำ่งทวัร)์ 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ประกนัอื่นๆ ทีผู่เ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิภยัธรรมชำตรินุแรง หรอื ทรพัย์สนิ หรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้เป็นตน้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งกำรสูบบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร์ 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 7-10 วนัท าการ 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
- หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเกำ่ให้ดว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
- ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมีกำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต ่ากว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรณุำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทูตงา่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหวา่งกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ อำยุของกำรออกหนงัสอืไมเ่กนิ 1 เดอืน นับจำกวนันดัยื่นวซี่ำ 
 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ ำแหน่ง,   
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ 
อำยุของกำรออกหนงัสอืไมเ่กนิ 1 เดอืน นบัจำกวนันัดยื่นวซี่ำ 

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ หำกไม่มบีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม -ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงดำ้น
กำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหแ้กผู่้
เดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธ์ไมส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   
 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ถ่ำยส ำเนำทุกหน้ำยอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบั
สมดุอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัช ีหำกมกีำรต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเกำ่
พรอ้มถ่ำยส ำเนำหน้ำชือ่บญัชมีำดว้ย  

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสดุ ไมต่ ่ำกว่ำ 15 วนันับจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไมม่กีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำย
ใหบ้คุคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถำนทูตอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพำะคู่
สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิใน
บญัชนี้อย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้ม
ระบชุือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
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- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบเุท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ 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)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)................................................................................ ............. 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
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10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

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

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 
 

 


