
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baltic Beautiful TK 4 Caps  
ลิทวัเนีย-ลตัเวีย-เอสโทเนีย-ฟินแลนด ์7 วนั 

ชม 4 เมืองหลวงดงั แห่งยโุรปเหนือ  
     

    โดยสายการบนิ 
 

 

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

วิลนีอสุ  เมอืงหลวงของประเทศลทิวัเนีย และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ตัง้อยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้อยู่
  ระหว่างแม่น ้าสองสาย  
ทราไก   เมอืงหลวงเก่ำของประเทศลทิวัเนีย  
คานัส   เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของลทิวัเนีย เคานสัเคยเป็นเมอืงหลวงชัว่คราวของประเทศลทิวัเนีย  



 

 

ซวัเลย ์  เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของลทิวัเนียและเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้เซาเลเคาตี้  
รนัดาเล  หรอืฟิวลร์นัดำเล ทีต่ัง้ของ พระราชวงัรนัดาเล หนึง่ในงำนสถำปัตยกรรมสไตลบ์ำรอ็คในประเทศลตัเวยี 
  เป็นพระรำชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุของลตัเวยี  
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    6-12 พ.ค.2563 
 

วนัแรก  6 พ.ค.63 สุวรรณภมิู 
18.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบิน

Turkish Airlines เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
21.45 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุวิลนีอสุ ประเทศลิทวัเนีย โดยสายการบิน Turkish Airlines  
  เท่ียวบินท่ี TK065 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง 7 พ.ค.63 อิสตนับุล (ตรุกี)-วิลนีอสุ (ลิทวัเนีย) 
04.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับุล ประเทศตรุกี เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
08.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK1409 
10.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุวิลนีอสุ (Vilnius) ประเทศลิทวัเนีย น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืง ชม เมอืงวิลนีอสุ เมืองหลวงของประเทศลิทวัเนีย
และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ ชมเมอืงเก่ำกรุงวลินีอุส 
(Vilnius) ตัง้อยู่ระหว่ำงแม่น ้ำสองสำย เนรสิ (Neris) และ วลิเนเลเล (Vilnele) และลอ้มรอบไปดว้ยเนินเขำทีม่ี
ตน้ไมเ้ขยีวขจ ีเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในลทิวัเนีย สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1323 โดยเมอืงวลินีอุสมชีื่อเสยีงทำงดำ้น
งำนสถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ จงึไดร้บัสมญำนำมว่ำเป็นเมอืงหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปตัง้แต่ยุคโกธคิ 
เรอแนสซองค ์บำรอ็ค และ คลำสสคิ ตัง้อยู่ในผงัเมอืงแบบยุคกลำง ท ำใหย้เูนสโกป้ระกำศใหเ้มอืงเก่ำวลิ
เนียสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ชมควำมสวยงำมของโบสถส์วยๆ และวหิำรต่ำงๆ ทีต่กแต่งในแบบ
บำรอ็คและโกธคิ ภำยในเมอืงมสีถำนทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นผลงำนสถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำมำกมำย ถ่ำยรปู



 

 

กบัคำรต่ำงๆ อำทเิช่น โบสถเ์ซนตแ์อน ซึง่ถอืวำ่เป็นหนึ่งในโบสถท์ีส่วยทีส่ดุในวลินีอุส ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบั
อนุเสำวรยีท์ีโ่ดดเด่นอกีแหง่หนึ่งของเมอืงวลินีอุส ซึง่เป็นอนุเสำวรยี ์3 crosses หรอือนุเสำวรยีไ์มก้ำงเขน 
ถูกสรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงในเวลำต่อมำ เดมิทที ำขึน้จำกไม ้ปัจจุบนัมี
กำรปรบัปรุงบ ำรุงขึน้ใหม่ โดยกำรสรำ้งขึน้ดว้ยคอนกรตีเพื่อควำมแขง็แรง ซึง่ไดร้บักำรออกแบบโดย
สถำปนกิชำวโปแลนดแ์ละลทิวัเนียรวมถงึประตมิำกรชำวลทิวัเนยี โดยสรำ้งขึน้บนเนินเขำเบรค ใหท้่ำน
ถ่ำยรปูรวมถงึชมทศันียภำพงดงำมของเมอืงไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิชมอำคำรสวยงำมของมหำวทิยำลยัทีเ่ก่ำแกท่ีส่ดุของแถบทะเลบอลตกิและเก่ำแก่ทีส่ดุในแถบ

ยุโรปกลำงดว้ย และปัจจบุนัเป็นมหำวทิยำลยัทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในลทิวัเนีย ซึง่มหำวทิยำลยัไดก้อ่ตัง้ขึน้ในปี 
ค.ศ.1579 โดยแกรนดด์ยุคแห่งลทิวัเนียและกษตัรยิแ์ห่งโปแลนด์ ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบั Gate of Dawn หรอื
ก ำแพงเมอืงจำกศตวรรษที ่16 ชมย่ำนเมอืงเก่ำทีถ่อืว่ำเป็นเขตเมอืงเก่ำทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขตยุโรปกลำง และ
ถ่ำยรปูกบัควำมงดงำมของอำคำรเก่ำแก่เมื่อครัง้สมยัศตวรรษที ่15-16 ถ่ำยรปูกบักลุ่มอำคำรเมอืงเก่ำและ
วหิำรต่ำง ๆ Orthodox Church of the Holy Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and 
Bernardine, Vilnius University และ Gediminas Tower เป็นตน้ และน ำท่ำนเขำ้ชมภำยในของโบสถ ์
St.Peter and Paul Church มเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นบนย่ำนถนนสำยหลกัของเมอืง ไดแ้ก่ ถนนเกดมินิสัอเว
นิว นอกจำกเป็นถนนสำยหลกัแลว้ยงัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงำนงำนรฐับำลหลำยแหง่ อำท ิรฐัสภำ ศำล
รฐัธรรมนูญและกระทรวงต่ำงๆ แห่งรฐั นอกจำกน้ี ยงัประกอบไปดว้ยสถำบนัทำงวฒันธรรม อำทเิช่น โรง
ละครแห่งชำต ิ ธนำคำรแห่งลทิวัเนีย สถำบนัดนตร ีหอสมุดแหง่ชำต ิใหท้่ำนถ่ำยรปูกบัอำคำรงดงำมต่ำงๆ 
และใหท้่ำนมเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้ทัง้ของทีร่ะลกึจำกย่ำนถนนคนเดนิ ทีช่่วงเยน็จะมกีำรปิดกำรจรำจร เพื่อให้
ผูค้นออกมำจบัจ่ำยซือ้ของ และสำมำรถอสิระใหท้่ำนเดนิเล่นได ้ซึง่เป็นถนนทีเ่ชื่อมต่อกบัพระรำชวงัและ
จตุัรสัโบสถแ์ละเมอืงเก่ำของวลินิอุส 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Ibis Styles Vilnius หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
วนัทีส่าม 8 พ.ค.63 วิลนีอสุ-ทราไก-เคานัส (ลิทวัเนีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองทราไก Trakai (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี อดีตเมืองหลวงเก่าของ

ประเทศลิทวัเนีย ทีม่ปีระชำกรหลำยเชือ้ชำตอิำศยัอยู่ร่วมกนั โดยเมอืง ทรำไก เป็นเมอืงตำกอำกำศที่
ไดร้บัควำมนยิมจำกนกัท่องเทีย่วจ ำนวนมำก เพรำะตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงวนีีอุส เมอืงหลวงในปัจจบุนั อกีทัง้ 
ทรำไก ยงัเป็นเมอืงทีม่สีถำนทีท่อ่งเทีย่วทำงธรรมชำตอินังดงำมมำกมำย ตวัเมอืงรำยลอ้มดว้ยทะเลสำบ
หลำยแห่ง นอกจำกน้ี เมอืงทรำไก ยงัมสีถำนทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิำสตรอ์นัทรงคุณค่ำ ทีท่ ำใหค้นรุ่นหลงั
ไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิำตร ์ควำมเป็นมำของชำตไิดเ้ป็นอย่ำงด ีน ำท่ำนเขำ้ชม ปราสาททราไก Trakai Castle 
หรอืปรำสำททีใ่ครหลำยๆคนเรยีกว่ำ Little Marienburg ตัง้อยู่บนเกำะเลก็ๆ ในทะเลสำบเกรฟ สรำ้งขึน้
ในช่วงศตวรรษที1่4 เป็นปรำสำททีท่่ำนแกรนดด์ุ๊ก วเีทำทสั ทีป่ระสงคใ์ชช้วีติในช่วงบัน้ปลำย กอ่นทีจ่ะ
กลำยเป็นคุกในชว่งศตวรรษที ่17 โดยอกีดำ้นหนึ่งของปรำสำท เป็นทีต่ัง้ของโบสถแ์ละส ำนกัสงฆใ์นนิกำย
เบเนดกิทนี ชมควำมงดงำมทศันีภำพโดยรอบทะเลสำบกบัตวัปรำสำททีส่ำมำรถบอกเล่ำเรื่องรำวใน
ประวตัศิำสตรไ์ดเ้ป็นอย่ำงด ี 



 

 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเคานัส Kaunas เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของลทิวัเนีย เคำนสัเคยเป็นเมอืงหลวง

ชัว่ครำวของประเทศลทิวัเนีย ในช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ตัง้อยู่ตรงทีบ่รรจบกนัของแม่น ้ำเนรสิ และ
แม่น ้ำเนมำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) ใหท้่ำนแวะถ่ำยรปูกบัภำยนอกของปรำสำเคำนสั เป็น
ปรำสำททีก่่อสรำ้งขึน้ในช่วงยุคกลำงหรอืช่วงศตวรรษที ่14 ในแบบโกธคิ เป็น 1 ใน 3 ปรำสำททีย่งัองอยูใ่น
ปัจจบุนั ใหท้่ำนเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่ำของเมอืงเคำนสัซึง่เป็นทีต่ัง้ของศำลำว่ำกำรเมอืงหรอื Town Hall ถอื
เป็นใจกลำงเมอืงเก่ำ ซึง่สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1542 ลกัษณะคลำ้ยหอคอยมคีวำมสงูกว่ำ 53 เมตร ถอืเป็นอำคำร
ทีส่งูทีส่ดุในเขตเมอืงเก่ำเคำนสั ซึง่อำคำรหลงันี้ปัจจุบนัไดม้กีำรสรำ้งขึน้ใหม่เรื่อยมำหลงัจำกทีเ่คยถูกไฟ
ไหมท้ ำลำย  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Ibis Kaunas Centre หรอืระดบัเทยีบเท่ำ   
 
วนัทีสี่ ่  9 พ.ค.63 เคานัส-ซวัเล (ลิทวัเนีย)-รนัดาเล-ริก้า (ลตัเวีย)  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซวัเลยห์รอืเซาเล Siauliai เมอืงทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศลทิวัเนีย

เมอืงหลวงแห่งแควน้เซำเลเคำตี ้และเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแก่อกีเมอืงหนึ่ง ในอดตีเคยถูกเผำในยุคสงครำมถงึ 7 
ครัง้ดว้ยกนัปัจจุบนัทำงกำรไดฟ้ื้นฟูจนกลำยมำเป็นศนูยก์ลำงทำงวฒันธรรม และอุตสำหกรรมทีส่ ำคญัเมอืง
หนึ่งของลทิวัเนีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม สสุำนไมก้ำงเขน Hill of Crosses  

 สถำนทีอ่นัแสดงถงึควำมเชื่อของผูค้นทีน่บัถอืศำสนำครสิตน์ิกำยโรมนัคำทอลกิ ซึง่มมีำยำวนำนนบัตัง้แต่
ช่วงยุคสงครำม สถำนทีแ่ห่งนี้เปรยีบเสมอืนสสุำนไมก้ำงเขนนบัแสนชิน้ แมก้ระทัง่ปัจจุบนัน้ีกย็งัมคีนน ำมำ
ทิง้อย่ำงต่อเนื่อง ใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นถ่ำยรปูและชมววิแบบพำโนรำมำ  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองรนัดาเล Rundale ประเทศลตัเวีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัรนัดาเล Rundale Palace หนึ่งในงำนสถำปัตยกรรมสไตลบ์ำรอ็คใน
ประเทศลตัเวยี ซึง่เคยเป็นสถำนทีป่ระทบัในช่วงฤดรูอ้นของท่ำนดยุค Ernst Johann Biron และ Russian 
Empress Anna Ioannovna ซึง่เป็นพระรำชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุของลตัเวยี สรำ้งในศตวรรษที ่18 โดยสถำปนิก
ชำวอติำเลยีน ซึง่เป็นคนเดยีวกบัผูส้รำ้งพระรำชวงัฤดหูนำวในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ในรสัเซยี พระรำชวงั
แห่งนี้สรำ้งในสไตลบ์ำรอ็คและรอ็คโคโค โดยใหเ้ป็นพระรำชวงัฤดรูอ้น แวดลอ้มไปดว้ยสวนสวยในช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ไดร้บักำรตกแต่งอย่ำงหรหูรำ มคีวำมงดงำมตระกำรตำ นอกจำกน้ีท่ำนจะยงัไดช้มสวน
สไตลฝ์รัง่เศส ทีไ่ดร้บักำรตกแต่งอย่ำงงดงำมเตม็ไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้ำนำพนัธุ์  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำง
สู ่เมืองริก้า Riga เมืองหลวงของประเทศลตัเวีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม ยา่น
เมืองเก่ากรงุริก้า ซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงท่ำและเป็นศนูยก์ลำงกำรขนสง่ทำงรถไฟทีส่ ำคญัของรสัเซยี ปัจจุบนั
ไดบ้รูณะและฟ้ืนฟูใหม้คีวำมทนัสมยั จนกลำยมำเป็นศนูยก์ลำงกำรศกึษำ วฒันธรรม และอุตสำหกรรมที่
ยงัคงพฒันำอย่ำงไมห่ยุดยัง้ เป็นเมอืงทีม่สีว่นผสมของอทิธพิลแบบ ลตัเวยีน รสัเซยีน และเยอรมนัรวมกนั 
ชมควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมอนังดงำม ผ่ำนชมร่องรอยก ำแพงเมอืงโบรำณ  อำคำรแบบอำรต์นูโว ที่
สรำ้งในยุคกลำง อำยุเก่ำแก่กว่ำ 800 ปี ผ่ำนชมปรำสำทรกิำ้ ซึง่ปัจจบุนัไดใ้ชเ้ป็นท ำเนียบประธำนำธบิด ีน ำ
ท่ำนชมภำยนอก โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์St. Peter Cathedral ทีง่ดงำมเป็นโบสถก์อธคิทีส่ ำคญั และสวยงำม
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ทีส่ดุแห่งหนึ่งในเมอืงรกิำ้ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้มชีื่อว่ำ “โบสถพ์่อคำ้” Merchants Church เน่ืองจำกเคยใชเ้ป็น
สถำนทีส่ ำหรบัจดัประชุมของเหล่ำพ่อคำ้ในยุคนัน้ ๆ โบสถเ์ซนตปี์เตอรเ์ป็นโบสถแ์บบโกธคิมำจนถงึปี ค.ศ.
1523 กระทัง่ถงึชว่งกำรเปลีย่นนิกำยจำกคำทอลกิมำเป็นลเูธอรนั โบสถแ์ห่งนี้จงึเปลีย่นเป็นโบสถส์ไตลแ์บบ
บำรอ็คแทน ชม ป้อมดินปืน The Powder Tower เดิมเรียกวา่ Sand Tower สนันิษฐำนว่ำมกีำรสรำ้งขึน้
ตัง้แต่ ปี ค.ศ.17 โดยป้อมนี้เอำไวเ้ป็นทีเ่กบ็ดนิปีนและมกีำรถูกท ำลำยและบรูณะซ่อมแซมหลำยครัง้ จนถงึ 
ปี ค.ศ.1999 และปัจจบุนัไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัสงครำมของลตัเวยี ชมอนุสาวรีย์
อิสรภาพ ตัง้อยู่ย่ำนใจกลำงเมอืงรกิำ้ สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนร ำลกึถงึเหล่ำทหำรกลำ้
ผูเ้สยีสละชพีในสงครำมเรยีกรอ้งอสิรภำพของลตัเวยีระหว่ำงปี ค.ศ.1918 ถงึปี 1940 โดยอนุสำวรยีแ์ห่งนี้ 
ถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งกำรประกำศอสิรภำพ และเสรภีำพของลตัเวยี มคีวำมสงูถงึ 42 เมตรดำ้นบนประดบั
ดว้ยรปูปัน้ของหญงิสำวถอืดำว 3 ดวงเชื่อมตดิกนั ซึง่สือ่ควำมหมำยถงึกำรรวมกนัของภมูภิำคทัง้ 3 ของ
ประเทศลตัเวยี  ชมโบสถเ์ซนตจ์ำคอบ เป็นโบสถค์ำทอลกิทีโ่ดดเด่นทีส่ดุในย่ำนเมอืงเก่ำ ชมโบสถป์ระจ ำ
เมอืงรกิำ้ Riga Cathedral อยู่รมิจตุัรสั สรำ้งเมื่อปี ค.ศ.1211 โดยบำทหลวงอลัเบริต์ ขำ้งในมอีอรแ์กนขนำด
ใหญ่ทีส่ดุในยโุรป โบสถแ์ห่งมกีำรซ่อมแซมและบรูณะหลำยครัง้ สไตลข์องมหำวหิำรผสมผสำนกนัระหว่ำง
แบบโกธคิกบับำรอ็ค แลว้เสรจ็ตอนปี 1999 เพื่อใหท้นัฉลองพรอ้มกบัรสัเซยีทีค่รบรอบก่อตัง้กรุงมอสโควม์ำ 
850 ปี ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงรกิำ้หรอืของประเทศลตัเวยี **เพื่อความสะดวกในการเดินชมและ
ถ่ายรปูและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Rixwell Terrace Design หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  10 พ.ค.63 ริก้า (ลตัเวีย)-แปรนู์-ทาลลินน์ (เอสโทเนีย)-ล่องเรอืเฟอรรี์-่เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ กรงุทาลลินน์ Tallinn เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย ซึง่ตัง้อยูท่ำง
  ชำยฝัง่ตอนใตข้องอ่ำวฟินแลนด ์ห่ำงจำกกรุงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของฟินแลนด ์ประมำณ 70 กโิลเมตร โดย
  ใชเ้สน้ทำงผ่ำน เมืองแปรนู์ Parnu ประเทศเอสโทเนีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืง 
  พกัผ่อนตำกอำกำศในช่วงฤดรูอ้นทมีีช่ ื่อเสยีงทีส่ดุในฝัง่ตะวนัตกรมิทะเลบอลตกิ ผ่ำนชมควำมสวยงำมของ
  เมอืงท่ำนจะไดเ้หน็บำ้นไมแ้บบ Wooden House ซึง่เป็นเสน่หอ์กีอย่ำงหนึ่งของเอสโตเนยี ชมควำมสวยงำม
  ของ หาดแปรนู์ Parnu Beach ทีอ่ยู่ใกลต้วัเมอืงแปรนู์เพยีง 15 นำทเีท่ำนัน้ ในช่วงฤดรูอ้นจะมชีำวเมอืง
  มำกมำยมำพกัผ่อนกนัทีห่ำดแหง่นี้พรอ้มกบัชมทศันียภำพอนังดงำม จนกระทัง่ถงึเมืองทาลลินน์ Tallinn 
  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 
กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชมเมอืงทำลลนิน์ ถอืเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของสถำปัตยกรรมอนัวจิติรงดงำมในช่วงยุคกลำง 

รวมทัง้บรเิวณเชงิเขำในเมอืงยงัคงมกี ำแพงเมอืงโบรำณหลงเหลอือยู่ นอกจำกนี้บรเิวณโดยรอบเมอืงยงัเตม็
ไปดว้ยสวนสำธำรณะทีม่หีญำ้เขยีวขจ ีมดีอกไมน้ำนำพนัธุ ์ทีช่่วยแต่งแตม้สสีนัใหก้บัเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้ใหดู้
สดใส เป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หอ์นัน่ำหลงใหล น ำท่ำนเทีย่วชมยำ่นเมอืงเก่ำ Old Town ของเมอืงทำลลนิน์ที่
โอบลอ้มดว้ยก ำแพงเมอืงและป้อมปรำกำรในยคุกลำงใหบ้รรยำกำศเหมอืนอยูใ่นยุคอศัวนิ ชม เขตเมอืงเก่ำ
ทมูเปีย ในเขตอพัเพอรท์ำวน์ ชมและถ่ำยรปูภำยนอกปรำสำททมูเปีย ซึง่ปัจจุบนัคอืรฐัสภำแหง่เอสโตเนีย 
ชมววิทวิทศัน์ของเมอืงแบบพำโนรำมำ ทีม่สีสีนัสดใสรำวกบัภำพวำดทีม่โีบสถเ์ซนตโ์อลำฟโดดเด่นเป็นสง่ำ 



 

 

น ำท่ำนชมภำยนอก โบสถอ์เลก็ซำนเดอรเ์นฟสเก ้โบสถใ์หญ่ทีม่ยีอดโดมใหญ่ทีส่ดุในเมอืงทำลลนิน์ เป็น
สถำปัตยกรรมแบบรสัเซยีนออรโ์ธดอ็กซ ์สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1900 ในชว่งทีเ่อสโตเนียเป็นสว่นหนึ่งของ
จกัรวรรดซิำรแ์ห่งรสัเซยี สรำ้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บัเจำ้ชำยอเลก็ซำนเดอร ์ยำโรสลำวทิซ ์เนฟสกี้  สมควรแก่
เวลำน ำท่ำนสูท่่ำเรอืเพื่อ ล่องเรอืข้ามจากกรงุทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนีย สู่กรงุเฮลซิงกิ ประเทศ
ฟินแลนด ์ท่องทะเลบอลตกิทีง่ดงำม ใหท้่ำนเตรยีมตวักำรเชค็อนิลงเรอื เมื่อเรอืออกจำกท่ำเรอื ใหท้่ำน
เพลดิเพลนิไปกบัทวิทศัน์ 2 ฝัง่ ของเอสโตเนีย และฟินแลนด ์กรุงเฮลซงิกเิป็นเมอืงหลวงใหญ่ของประเทศ
ฟินแลนด ์ตัง้อยูท่ำงใตข้องประเทศ รมิชำยฝัง่อ่ำวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉำยำว่ำเป็น “ธดิำแห่งทะเลบอล
ตกิ” (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เนื่องจำกควำมงดงำมและโดดเด่นของวฒันธรรมและ
สถำปัตยกรรมอนัไดร้บัอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝัง่ยุโรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกถิูกสรำ้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1550 โดย
กษตัรยิก์ุสตำฟ วำชำ แห่งสวเีดน ต่อมำในสมยัทีต่กอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของรสัเซยี เฮลซงิกไิดถู้กเปลีย่น
มำเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวำมโดดเด่นท่ำมกลำงหมู่เกำะมำกมำยใน
ทะเลบอลตกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟตบ์นเรอื 
เมื่อเรอืเทยีบท่ำเรอืเมอืงเฮลซงิก ิใหทำ่นโดยสำรรถโคช้เพื่อน ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั Hotel Haaga Central Park 
หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก  11 พ.ค.63 เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์-อิสตนับลุ (ตรุกี) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนชมเมืองเฮลซิงกิ เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด ์เมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนทีม่ี
เอกลกัษณ์ของตนเอง ท่ำนจะประทบัใจไปกบัสถำปัตยกรรมแบบรสัเซยีทีจ่ตุัรสัหน้ำโบสถ ์อนัเป็นสถำนที่
ถ่ำยท ำภำพยนตรท์ีช่นะรำงวลัออสกำรเ์รื่อง “เรดส”์ โดยใชฉ้ำกมโหฬำรของเฮลซงิกแิทนกรุงเลนินกำรด์ใน
สหภำพโซเวยีต ผ่ำนชมจตัรุสัซีเนท ใจกลำงเมอืง น ำท่ำนเขำ้ชมโบสถห์นิเทมเปเลยีวคโิอ Rock-Church  
ซึง่สรำ้งในภูเขำหนิแกรนิตขนำดมหมึำ ถ่ำยรปูกบัมหำวหิำรอุสเพนสก ีUspenski Cathedral  ชมอนุสำวรยี์
รปูทรงแปลกตำของซองน์ซเิบลอิุส The Sibelius Monument อนุสรณ์ของนกัประพนัธเ์พลงชำวฟินแลนดท์ีม่ ี
ชื่อเสยีงไปทัว่โลก น ำท่ำนเดนิเล่นบรเิวณตลำดรมิท่ำเรอื Market Square ทีม่ที ัง้สว่นของตลำดปลำ ตลำด
ผลไม ้และสนิคำ้อกีมำกมำย ท่ำนจะไดช้มวถิชีวีติของชำวเมอืง พรอ้มเลอืกซือ้หำสนิคำ้ทอ้งถิน่ อำท ิไขป่ลำ
คำรเ์วยี ผลติภณัฑท์ ำจำกหนงักวำงเรนเดยีรแ์ละสนิคำ้ทีร่ะลกึอกีมำกมำย  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
15.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมตวัเชค็อินเดินทางกลบั และเผือ่เวลาส าหรบัขัน้ตอน

การท าคืนภาษีท่ีสนามบิน   
19.00 น.  น าท่านออกเดินทางจากเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน Turkish Airlines  
  เท่ียวบินท่ี TK1764 
22.25 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับุล ประเทศตรุกี จากนัน้ให้ท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
 
 
 



 

 

วนัทีเ่จด็  12 พ.ค.63 สนามบินสวุรรณภมิู 
01.25 น.  น าท่านเดินทางออกจากสนามบินอิสตนับุล ประเทศตกุรี โดยสายการบิน Turkish Airlines  
  เท่ียวบินท่ี TK0684 
15.00 น.   เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ.. 
  ** ช่วงเปล่ียนฤดกูาลเท่ียวบินหรอืเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางต่อเครือ่ง  
  กรณุาเชค็เท่ียวบินและเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 

 
 

สายการบินฟินน์แอรเ์ดินทางด้วยชัน้ประหยดัไมส่ามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ด  
ยกเว้นท่านท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรอือ่ืนๆ เป็นต้น 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 
อตัราค่าเดินทาง    6-12 พ.ค.2563 
 

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

ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร 
(กรณีท่านทีม่ตีัว๋อยู่แล้ว 

มาร่วมเดนิทางทวัร์) 
ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 42,500 22,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 4,900 4,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,000 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 
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 วนัท าการ ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่า 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Turkish Airlines เสน้ทำง กรุงเทพฯ-อสิตนับุล-วลินีอุส // เฮลซงิก-ิอสิตนับุล-

กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรและค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 9 
พ.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไข
ของสำยกำรบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมัต่อท่ำนต่อชิน้ / ท่ำน ท่ำนละ 1 ชิน้) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำบรกิำรพนกังำนยกกระเป๋ำทกุแห่ง 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำเชงเกน้และค่ำนดัหมำยและบรกิำรดำ้นเอกสำรและแปลเอกสำร (ช ำระเพิม่ท่ำนละ 4,000 บำท 

พรอ้มค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระก่อนเดนิทำง)  
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถและค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระรำชวงัและเขตเมอืงเก่ำและค่ำทปิหวัหน้ำทวัร ์(ช ำระเพิม่ท่ำนละ 1,800 

บำท พรอ้มคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระก่อนเดนิทำง) 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  



 

 

 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีม่กีำรปรบัเพิม่หรอืค่ำบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่ำหรอื
ค่ำแปลเอกสำรหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมม่นี ้ำดื่มแจกระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัอื่นๆ ทีผู่เ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิภยัธรรมชำตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ หรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้เป็นตน้ 
 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 60 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบินล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 



 

 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไม่ไดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรอืแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง
อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนัท าการ 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ีศนูย์
ย่ืนวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่
สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเง่ือนไข
ของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
- หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำง

น้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีม

เล่มเก่ำใหด้ว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะ
เป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  

- ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่
จ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย 
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตู/ศนูยย์ื่น ไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูง่ำยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 



 

 

- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กวา่ 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

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

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง,   
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 
อำยุของกำรออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจำกวนันดัยื่นวซี่ำ 

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่้าน   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ หำกไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงดำ้น
กำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหแ้ก่ผู้
เดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   
 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ถ่ำยส ำเนำทุกหน้ำยอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบั
สมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีือ่เจำ้ของบญัช ีหำกมกีำรต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเก่ำ
พรอ้มถ่ำยส ำเนำหน้ำชื่อบญัชมีำดว้ย  

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีำร



 

 

เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถำนทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพำะคู่
สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึ้นโดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 



 

 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   

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

 
กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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)....................................... 
 

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

     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 (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

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

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

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

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 

 
 
 

 


