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Baltic Nice
7 DAYS 4 CAPS
ชม 4 เมืองหลวงดัง
ลิทวั เนี ย-ลัตเวีย-เอสโตเนี ย-ฟินแลนด์
โดยสายการบินฟินน์ แอร์ (AY)
บริษทั ฯ ขอนาท่านเดินทางสูด่ นิ แดนยุโรปเหนือ กับ 4 ประเทศดัง ลิทวั เนีย ลัตเวีย เอสโทเนีย และประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียอย่างฟินแลนด์ พบกับความสวยงามของเมืองต่างๆ ทีเ่ คยเป็นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรรัสเซียมาก่อน ชมความ
สวยงามของเหล่าปราสามและธรรมชาติทงี ่ ดงาม ดังนี้..
วิ ลนี อสุ
ริ ก้า

ทาลลิ นน์
เฮลซิ งกิ

เมืองหลวงของประเทศลิทวั เนีย และเป็นเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศ ตัง้ อยูท่ างด้านตะวันออกเฉียงใต้ตงั ้ อยู่
ระหว่างแม่น้ าสองสาย
เมืองหลวงของประเทศลัตเวียซึง่ อดีตเคยเป็นเมืองท่าและเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟทีส่ าคัญของ
รัสเซีย ปั จจุบนั ได้บรู ณะและฟื้นฟูให้มคี วามทันสมัย จนกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และ
อุตสาหกรรม
เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย ซึง่ ตัง้ อยู่ทางชายฝั ง่ ตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ มีชอื ่ เสียงในเรือ่ งของ
สถาปั ตยกรรมอันวิจติ รงดงามในช่วงยุคกลาง
เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตัง้ อยูท่ างใต้ของประเทศ ริมชายฝั ง่ อ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รบั ฉายา
ว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนือ่ งจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรมอัน
ได้รบั อิทธิพลจากทัง้ ทางฝั ง่ ยุโรปและรัสเซีย

กาหนดการเดิ นทาง
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วันแรก
06.00 น.

กรุงเทพฯ-เฮลซิ งกิ -วิ ลนี อสุ (ลิ ทวั เนี ย)
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ G สายการบิ น
ฟิ นน์ แอร์ เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

09.05 น.
15.00 น.
16.20 น.
18.00 น.

นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงวิ ลนี อสุ ประเทศลิ ทวั เนี ย โดยสายการบิ นฟิ นน์ แอร์ เที่ยวบิ นที่ AY-142
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดิ นทางโดยสายการบิ นฟิ นน์ แอร์ เที่ยวบิ นที่ AY-1105
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงวิ ลนี อสุ (Vilnius) ประเทศลิ ทวั เนี ย นาท่านผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมือง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Green Park Vilnius หรือระดับเทียบเท่า

คา่

วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วิ ลนี อสุ -เคานัส (ลิ ทวั เนี ย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม เมืองวิ ลนี อสุ เมืองหลวงของประเทศลิ ทวั เนี ย และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ
ตัง้ อยู่ทางด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ ชมเมืองเก่ากรุงวิลนีอุส (Vilnius) ตัง้ อยูร่ ะหว่างแม่น้ําสองสาย เนริส
(Neris) และ วิลเนเลเล (Vilnele) และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาทีม่ ตี น้ ไม้เขียวขจี เป็ นเมืองทีส่ วยทีส่ ดุ ใน
ลิทวั เนีย สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1323 โดยเมืองวิลนีอุสมีช่อื เสียงทางด้านงานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ จึงได้รบั
สมญานามว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปตัง้ แต่ยคุ โกธิค เรเนซองค์ บาร็อค และ คลาสสิค ตัง้ อยู่
ในผังเมืองแบบยุคกลาง ทําให้ยเู นสโก้ประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียสเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ผ่านชม
ความสวยงามของโบสถ์สวย ๆ และวิหารต่าง ๆ ทีต่ กแต่ง ในสไตล์บาร็อคและโกธิค ภายในเมืองมีสถานที่
ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย อาทิเช่น โบสถ์เซนต์แอน ซึง่ ถือว่าเป็ นหนึ่งใน
โบสถ์ทส่ี วยทีส่ ดุ ในวิลนีอุส ถ่ายรูปกับ Gate of Dawn หรือกําแพงเมืองจากศตวรรษที่ 16 ชมย่านเมืองเก่า
ทีถ่ อื ว่าเป็ นเขตเมืองเก่าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเขตยุโรปกลาง และถ่ายรูปกับความงดงามของอาคารเก่าแก่เมือ่ ครัง้
สมัยศตวรรษที่ 15-16 ถ่ายรูปกับกลุ่มอาคารเมืองเก่าและวิหารต่าง ๆ Orthodox Church of the Holy
Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and Bernardine, Vilnius University และ
Gediminas Tower เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเคานัส (Kaunas) เคานัสเคยเป็ นเมืองหลวงชัวคราวของประเทศลิ
่
ทวั เนี ย
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตัง้ อยูต่ รงทีบ่ รรจบกันของแม่น้ําเนริส และแม่น้ําเนมาน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นําท่านชมเมืองเคานัส เมืองที่มีประชากรมากเป็ นอันดับสองของประเทศ
ลิ ทวั เนี ย รองจากวิ นิอสุ ซึง่ ยังเป็ นเมืองทีง่ ดงามอีกเมืองหนึ่งของลิทวั เนีย ให้ทา่ นถ่ายภาพและชมอาคาร
City Hall ทีท่ าํ การศาลาว่าการ ชมภายนอกของปราสาทเคานัส Kaunas Castle ปราสาทหินทีส่ ร้างขึน้ มา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14 เพือ่ ป้ องการกันการโจมตีทางด้านศาสนา แรกเริม่ อาคารปราสาทนี้ได้รบั การบันทึกไว้
ในปี 1361 แต่ถกู ทําลายด้วยผูก้ ่อสงครามทางด้านศาสนา และได้มกี ารก่อสร้างขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ ในปี 1408
จากทีน่ ่ีสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ําทัง้ สองสายทีม่ าบรรจบกันทีเ่ มืองนี้คอื แม่น้ําเนริสและ
แม่น้ําเนมานอีกด้วย และชม Holy Cross Church ทีส่ ร้างขึน้ ด้วยสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส์
และ วิหารเคานัส Kaunas Cathdral Basilica ทีม่ กี ารสร้างแบบผสมผสานตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 15
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม Best Western Santakos หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่าทีโ่ รงแรม จากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ าม
เช้า

เคานัส-ทราไก (ลิ ทวั เนี ย)- ฟิ ลส์รนั ดาเล (ลัตเวีย)-ริ ก้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

กลางวัน
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
อดีตเมืองหลวงเก่าของ
ประเทศลิ ทวั เนี ย ทีม่ ปี ระชากรหลายเชือ้ ชาติอาศัยอยูร่ ว่ มกัน โดยเมือง ทราไก เป็ นเมืองตากอากาศที่
ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วจํานวนมาก เพราะตัง้ อยูใ่ กล้กบั เมืองวีนีอุส เมืองหลวงในปั จจุบนั อีกทัง้
ทราไก ยังเป็ นเมืองทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติอนั งดงามมากมาย ตัวเมืองรายล้อมด้วยทะเลสาบ
หลายแห่ง นอกจากนี้ เมืองทราไก ยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์อนั ทรงคุณค่า ทีท่ าํ ให้คนรุน่ หลัง
ได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าตร์ ความเป็ นมาของชาติได้เป็ นอย่างดี นําท่านเข้าชม ปราสาททราไก หรือปราสาทที่
ใครหลายๆคนเรียกว่า Little Marienburg ตัง้ อยูบ่ นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษ
ที1่ 4 เป็ นปราสาททีท่ า่ นแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ทีป่ ระสงค์ใช้ชวี ติ ในช่วงบัน้ ปลาย ก่อนทีจ่ ะกลายเป็ นคุกในช่วง
ศตวรรษที่ 17 โดยอีกด้านหนึ่งของปราสาท เป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์และสํานักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ชมความ
งดงามทัศนีภาพโดยรอบทะเลสาบกับตัวปราสาททีส่ ามารถบอกเล่าเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร์ได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิ ลส์รนั ดาเล (Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นําท่านชมพระราชวังรันดาเล (Rundale Palace) หนึ่ งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์
บาร็อคในประเทศลัตเวีย ซึง่ เคยเป็ นสถานทีป่ ระทับในช่วงฤดูรอ้ นของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ
Russian Empress Anna Ioannovna ซึง่ เป็ นพระราชวังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 โดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึง่ เป็ นคนเดียวกับผูส้ ร้างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ในรัสเซีย
พระราชวังแห่งนี้สร้างในสไตล์บาร็อคและร็อคโคโค โดยให้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น แวดล้อมไปด้วยสวนสวย
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูรอ้ น ได้รบั การตกแต่งอย่างหรูหรา มีความงดงามตระการตา นอกจากนี้ทา่ นจะยัง
ได้ชมสวนสไตล์ฝรังเศส
่ ทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างงดงามเต็มไปด้วยสีสนั ของดอกไม้นานาพันธุ์ จากนัน้ นํา
ท่านเดินทางสู่ เมืองริ ก้า (Riga) เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั Radison Blu Daugava หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม จากนัน้ ให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย

คา่
วันทีส่ ี ่
เช้า

ริ ก้า-ซิ กลุ ด้า (ลัตเวีย)-แปร์นู (เอสโตเนี ย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม ย่านเมืองเก่ากรุงริ ก้า ซึง่ อดีตเคยเป็ นเมืองท่าและเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟทีส่ าํ คัญ
ของรัสเซีย ปั จจุบนั ได้บรู ณะและฟื้ นฟูให้มคี วามทันสมัย จนกลายมาเป็ นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมทีย่ งั คงพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ เป็ นเมืองทีม่ สี ว่ นผสมของอิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน
และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ผ่านชมร่องรอยกําแพงเมืองโบราณ
อาคารแบบอาร์ตนูโว ทีส่ ร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมปราสาทริกา้ ซึง่ ปั จจุบนั ได้ใช้เป็ น
ทําเนียบประธานาธิบดี นําท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Cathedral) ทีง่ ดงามเป็ นโบสถ์กอธิคที่
สําคัญ และสวยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในเมืองริกา้ ในอดีตโบสถ์แห่งนี้มชี ่อื ว่า “โบสถ์พอ่ ค้า” (Merchants
Church) เนื่องจากเคยใช้เป็ นสถานทีส่ าํ หรับจัดประชุมของเหล่าพ่อค้าในยุคนัน้ ๆ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์เป็ น
โบสถ์แบบกอธิคมาจนถึงปี ค.ศ.1523 กระทังถึ
่ งช่วงการเปลีย่ นนิกายจากคาทอลิกมาเป็ นลูเธอรัน โบสถ์แห่ง
นี้จงึ เปลีย่ นเป็ นโบสถ์สไตล์แบบบาร็อคแทน ชม ป้ อมดิ นปื น The Powder Tower เดิ มเรียกว่า Sand
Tower สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึน้ ตัง้ แต่ ปี ค.ศ.17 โดยป้ อมนี้เอาไว้เป็ นทีเ่ ก็บดินปี นและมีการถูกทําลาย
และบูรณะซ่อมแซมหลายครัง้ จนถึง ปี ค.ศ.1999 และปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั แสดงเกีย่ วกับสง
คราของลัตเวีย ชมอนุสาวรียอ์ ิ สรภาพ ตัง้ อยูย่ า่ นใจกลางเมืองริกา้ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1935 เพือ่ เป็ นอนุสรณ์
สถานรําลึกถึงเหล่าทหารกล้าผูเ้ สียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลัตเวียระหว่างปี ค.ศ.1918 ถึงปี
1940 โดยอนุสาวรียแ์ ห่งนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอิสรภาพ และเสรีภาพของลัตเวีย มีความสูงถึง
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กลางวัน
บ่าย
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บ่าย

42 เมตรด้านบนประดับด้วยรูปปั น้ ของหญิงสาวถือดาว 3 ดวงเชื่อมติดกัน ซึง่ สือ่ ความหมายถึงการรวมกัน
ของภูมภิ าคทัง้ 3 ของประเทศลัตเวีย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ เป็ นโบสถ์คาทอลิกทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในย่านเมือง
เก่า ชม โบสถ์ประจาเมืองริ ก้า Riga Cathedral อยูร่ มิ จัตุรสั สร้างเมือ่ ปี 1211 โดยบาทหลวงอัลเบิรต์ ข้าง
ในมี ออร์แกนขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรป โบสถ์แห่งมีการซ่อมแซมและบูรณะหลายครัง้ สไตล์ของมหาวิหาร
ผสมผสานกันระหว่างแบบโกธิคกับบาร็อค แล้วเสร็จตอนปี 1999 เพือ่ ให้ทนั ฉลองพร้อมกับรัสเซียทีค่ รบรอบ
ก่อตัง้ กรุงมอสโกมา 850 ปี ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองริกา้ หรือของประเทศลัตเวีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซิ กลุ ด้า เมืองเล็กๆ ซึง่ มีประชากรไม่ถงึ สองหมืน่ คนและไม่หา่ งไกลจากนครริกา้ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) จากนัน้ เข้าชม ปราสาททูไรด้า (Turaida Museum Reserve or Turaida
Castle) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1214 โดยอาร์คบิชอ็ ปแห่งริกา้ เป็ นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซึง่ ถูกสร้างต่อเติม
และบูรณะมาหลายสมัยจนเป็ นลักษณะของป้ อมปราสาททีส่ วยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776ปราสาทได้เสียหาย
อย่างหนักจากเหตุการณ์ไฟไหม้และไม่ได้รบั การบูรณะจนกระทังในช่
่ วงทศวรรษที่ 1970 ได้รบั การซ่อมแซม
และเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในทีส่ ดุ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองแปร์นู (Parnu)
ประเทศเอสโตเนี ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูรอ้ นทีม่ี
ชื่อเสียงทีส่ ดุ ในฝั ง่ ตะวันตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความสวยงามของเมืองท่านจะได้เห็นบ้านไม้แบบ
Wooden House ซึง่ เป็ นเสน่หอ์ กี อย่างหนึ่งของเอสโตเนีย
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั Strand Spa and Conference Hotel หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทีโ่ รงแรม และให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
แปร์นู - ทาลลิ นน์ (เอสโทเนี ย) - เฮลซิ งกิ (ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ชมความสวยงามของ หาดแปร์นู Parnu Beach ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เมืองแปร์นูเพียง 15 นาทีเท่านัน้ ในช่วงฤดู
ร้อนจะมีชาวเมืองมากมายมาพักผ่อนกันทีห่ าดแห่งนี้พร้อมกับชมทัศนียภาพอันงดงาม จากนัน้ นําท่าน
เดินทางต่อสู่ กรุงทาลลิ นน์ (Tallinn) เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนี ย ซึง่ ตัง้ อยูท่ างชายฝั ง่ ตอนใต้ของ
อ่าวฟิ นแลนด์ ห่างจากกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟิ นแลนด์ ประมาณ 70 กิโลเมตร โดยทาลลินน์ ถือเป็ น
เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในเรือ่ งของสถาปั ตยกรรมอันวิจติ รงดงามในช่วงยุคกลาง รวมทัง้ บริเวณเชิงเขาในเมือง
ยังคงมีกาํ แพงเมืองโบราณหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบเมืองยังเต็มไปด้วยสวนสาธารณะทีม่ ี
หญ้าเขียวขจี มีดอกไม้นานาพันธุ์ ทีช่ ว่ ยแต่งแต้มสีสนั ให้กบั เมืองเล็กๆ แห่งนี้ให้ดสู ดใส เปี่ ยมไปด้วยมนต์
เสน่หอ์ นั น่าหลงใหล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมว)
่
จักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ให้กบั
เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเทีย่ วชมย่านเมืองเก่า Old Town ของเมืองทาลลิ นน์ ทโ่ี อบล้อมด้วยกําแพงเมืองและป้ อมปราการ
ในยุคกลางให้บรรยากาศเหมือนอยูใ่ นยุคอัศวิน ชม เขตเมืองเก่าทูมเปี ย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์
ชมและถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปี ย (Toompea Castle) ซึง่ ปั จจุบนั คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย ชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ทีม่ สี สี นั สดใสราวกับภาพวาดทีม่ โี บสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็ นสง่า นํา
ท่านชมภายนอก โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ทม่ี ยี อดโดม
ใหญ่ทส่ี ดุ ในเมืองทาลลินน์ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่
เอสโตเนียเป็ นส่วนหนึ่งของ จากนัน้ สมควรแก่เวลานําท่านสูท่ า่ เรือเพื่อล่องเรือข้ามจากกรุงทาลลิ นน์
ประเทศเอสโตเนี ย สู่กรุงเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ ท่องทะเลบอลติกทีง่ ดงาม เพลิดเพลินไปกับ
ทิวทัศน์ 2 ฝั ง่ ของเอสโตเนีย และฟิ นแลนด์ กรุงเฮลซิงกิเป็ นเมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟิ นแลนด์ ตัง้ อยู่
ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั ง่ อ่าวฟิ นแลนด์ เฮลซิงกิได้รบั ฉายาว่าเป็ น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรมอันได้รบั
อิทธิพลจากทัง้ ทางฝั ง่ ยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถกู สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1550 โดยกษัตริยก์ ุสตาฟ วาชา
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ฟิ นแลนด์แทนทีเ่ มืองตรูกู เฮลซิงกิจงึ มีความโดดเด่นท่ามกลางหมูเ่ กาะมากมายในทะเลบอลติก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั Glo Hotel Art หรือระดับเทียบเท่า
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17.35 น.

วันทีเ่ จ็ด
07.15 น.

เฮลซิ งกิ (ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานทีม่ เี อกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปั ตยกรรม
แบบรัสเซียทีจ่ ตั ุรสั หน้าโบสถ์ อันเป็ นสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์ทช่ี นะรางวัลออสการ์เรือ่ ง “เรดส์” โดยใช้ฉาก
มโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการ์ดในสหภาพโซเวียต ผ่านชมจัตรุ สั ซีเนท (Senate Square)
ใจกลางเมือง โบสถ์หนิ เทมเปเลียวคิโอ (Rock-Church) ซึง่ สร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา ชมมหาวิหาร
อุสเพนสกี (Uspenski Cathedral) ชมอนุสาวรียร์ ปู ทรงแปลกตาของซองน์ซเิ บลิอุส (The Sibelius
Monument) อนุสรณ์ของนักประพันธ์เพลงชาวฟิ นแลนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงไปทัวโลก
่
นําท่านเดินเล่นบริเวณตลาด
ริมท่าเรือ Market Square ทีม่ ที งั ้ ส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถชี วี ติ
ของชาวเมือง พร้อมเลือกซือ้ หาสินค้าท้องถิน่ อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทาํ จากหนังกวางเรนเดียร์ และ
สินค้าทีร่ ะลึกอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเฮลซิงกิ
นาท่านออกเดิ นทางจากเฮลซิ งกิ บิ นตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นฟิ นน์ แอร์
เที่ยวบิ นที่ AY-141
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

สายการบิ นฟิ นน์ แอร์เดิ นทางด้วยชัน้ ประหยัดไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟ้ ดู
ยกเว้นท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออื่นๆ เป็ นต้น
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือมี
ผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

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

Baltic Nice
7 วัน 4 ประเทศ (AY)
(ลิ ทวั เนี ย-ลัตเวีย-เอสโตเนี ย-ฟิ นแลนด์)
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน ท่านละ

29 เม.ย.-5 พ.ค. /
26 พ.ค.-1 มิ .ย.61

58,900
7,900
30,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,700 บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
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*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***







หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 25 ท่านและจะต้องชําระมัดจํา หลังจาก
ได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท *** ไม่มีราคาเด็ก***
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
กรณี ท่านที่มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
ตั ๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้ กรณี ที่บางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดิ นทางในชัน้ ธุรกิ จ ต้องทํา
เป็ นตั ๋วเดี่ยวเท่านัน้ เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชันตั
่ ๋วแบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลา
เดิ นทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน้ โดยท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน หรือหากกรณี
ท่านอยู่ต่อ จะต้องพิ จารณาจํานวนวันที่ท่านพักด้วยว่าท่านอยู่ที่ไหนนานเป็ นพิ เศษ เพราะมีผลต่อการยื่นคํา
ร้องขอวีซ่า หากกรณี ท่านใดอยู่ที่ประเทศอื่นมากกว่าลิ ทวั เนี ย (ยื่นวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน) ท่านจะต้อง
ดําเนิ นการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ ๆ ด้วยตัวเอง
การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริ การ







ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-วิลนีอุส // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความ
คุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เงือ่ นไขขึน้ อยูก่ บั บริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 9
ม.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไขของ
สายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมต่อท่านต่อชิน้ / ท่าน ท่านละ 1 ชิน้ )
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเชงเก้นและค่านัดหมายและบริการด้านเอกสารและแปลเอกสาร (ชําระเพิม่ ท่านละ 2,700 บาท
พร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ในพระราชวังและเขตเมืองเก่าและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ชําระเพิม่ ท่านละ 1,500
บาท พร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีม่ กี ารปรับเพิม่ หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่าหรือ
ค่าแปลเอกสารหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มนี ้ําดื่มแจกระหว่างทัวร์)
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันอื่นๆ ทีผ่ เู้ ดินทางต้องการทําเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรนุ แรง หรือ ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าเป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 5-7 วันทําการ
- ผูย้ ื่นคําร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทํานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทําการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเยอรมันไม่อนุ ญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทํางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดําเนินเรือ่ งการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือ

ศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุป๊ ยืน่ วีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ
- เครือ่ งประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์ **
ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส
o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล

รหัสทัวร์ : THV3-AY-EU-29APR-26MAY18
o สําเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น อายุของการออกหนังสือไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยืน่ วีซ่า
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาํ แหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
อายุของการออกหนังสือไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยืน่ วีซ่า
-

กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่าํ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส

หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
-

กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ยให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคําร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
o หลักฐานการเงิ น
- สําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสําเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับ
สมุดอัพเดทไม่เกิน 15 วัน พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี หากมีการต่อเล่มให้แนบบัญชีเล่มเก่า
พร้อมถ่ายสําเนาหน้าชื่อบัญชีมาด้วย
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่าํ กว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่าํ กว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยืน่ วีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองค่าใช้จา่ ย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพือ่ ชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
o กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดาหรือมารดา หรือ บิ ดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย

รหัสทัวร์ : THV3-AY-EU-29APR-26MAY18
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยืน่ เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนําเอกสารส่ง
ยื่นคําร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

..............................
........... วัน

ไม่เคย
ถึงวันที่

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
..............................
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ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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

