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 8 วนั 5 คืน แกรนด์บอลติก  
(ลทิัวเนีย – ลตัเวยี – เอสโตเนีย) 

 
โปรโมช่ันพเิศษ... สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK) 

พฤษภาคม – ตุลาคม 2562 

59,900 บาท 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และทิปต่างๆ) 

วลินิอุส – ปราสาททราไก – โชว์เล่ย์ – เนินไม้กางเขน – พระราชวงัรุนดาเล –  ริก้า  
พระราชวงัเยลกาวา – ซิกลุด้า – ปราสาททูไรด้า – พาร์นู – ทาลลนิน์ 
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3- 10 พ.ค./ 17-24 พ.ค./ 21-28 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 13-20 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค.2562 

8 วนั 5 คืน แกรนด์บอลติก  
 (ลทิัวเนีย – ลตัเวยี – เอสโตเนีย) 

 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ  
 

18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 
วนัทีส่อง อสิตันบูล – วลินิอุส (ประเทศลทิัวเนีย พกัค้าง 2 คืน) 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1409 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล 

08.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินวิลนิอุส (VNO)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินวิลนิอุส ประเทศลิทวัเนีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองวิลนิอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิทวัเนีย เมืองใหญ่และสวยงามท่ีสุดของประเทศ 

ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้บริเวณจุดบรรจบของแม่น ้ าวิลเนีย และแม่น ้ าเนริ โดยวิลนิอุสมีช่ือเสียงทางดา้น
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ มีโบสถแ์ละวิหารมากมาย จึงไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยโุรป
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ในปี ค.ศ. 2009 น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนตปี์เตอร์ แอนด์ พอล (St. Peter and Paul Church) โบสถใ์นคริสตศ์าสนา
นิกายโรมนัคาทอลิค ซ่ึงถือเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกในแบบลิทวัเนียบาร๊อค ของศตวรรษท่ี 17 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาลี โดยตวัโบสถด์ั้งเดิมเป็นโบสถไ์ม ้แต่ไดถู้กท าลายในช่วงสงคราม โบสถท่ี์เห็นในปัจจุบนัคือ
โบสถท่ี์ไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่ น าท่านชมภายในตวัโบสถท่ี์ไดรั้บการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม จากนั้นน า
ท่านเขา้ชม โบสถรั์สเซ่ียนออโธดอกซ์ (Russian Orthodox Church) สถานท่ีซ่ึงฝังร่างนกับุญทั้งสาม ST.Anthony, 
ST.John, ST.Eustathius ซ่ึงเสียชีวิตลงในปีค.ศ.1347 และไดรั้บเกียรติให้ฝังร่างไว ้ณ โบสถ์แห่งน้ี น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั โบสถ ์Cathedral Basilica โบสถสี์ขาวใจกลางเมือง สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีสักการะของชาวคริสตนิ์กายโรมนั
คาทอลิค และเป็นสถานท่ีส าคญัอีกแห่งเน่ืองจากเป็นท่ีฝังร่างของดยคุวิเทาทสั (Duke Vytautas) ดยคุผูย้ิง่ใหญ่  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 

 
วนัทีส่าม วลินิอุส (ลทิัวเนีย) – ทราไก – ปราสาททราไก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองทราไก (Trakai) ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที น าท่านเข้าชม 
ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นปราสาทท่ี
ท่านแกรนดดุ๊์ก วีเทาทสั ประสงคใ์ชชี้วิตในช่วงบั้นปลาย ก่อนท่ีจะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษท่ี 17 อีกดา้นหน่ึง
เป็นโบสถ์และส านักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ถึงแมว้่าตวัปราสาทจะตั้ งอยู่บนเกาะ แต่การเดินทางมายงัตวั
ปราสาทนั้นค่อนขา้งง่าย เน่ืองจากมีสะพานเช่ือมติดต่อกนัระหวา่งชายฝ่ังกบัปราสาท นอกจากท่านจะไดช้มความ
งดงามของตวัปราสาทแลว้ท่านยงัจะไดช้มความงดงามของทะเลสาบเกรฟท่ีสวยงามไม่แพท่ี้ใดเช่นกนั อิสระให้
ท่านไดเ้กบ็ภาพความสวยงาม หรือจะเลือกจิบชา กาแฟริมทะเลสาบตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
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บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงวิลนิอุส น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ KGB (KGB Museum) ก่อตั้งข้ึนในปีค.ศ. 1992 โดย

กระทรวงวฒันธรรมแห่งลิทัวเนีย วตัถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีคือสถานท่ีเก็บรวบรวมและน าเสนอ
ประวติัศาสตร์เก่ียวกับองค์กรเคจีบี หรืออดีตหน่วยงานกลาง ดูแลการข่าว ความมัน่คง ต ารวจสันติบาล และ 
กิจการชายแดนของสหภาพโซเวียต ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954-1991 โดยเคจีบีถูกยุบไปหลงัปีดังกล่าว สืบเน่ืองจาก
เหตุการณ์ท่ีอดีตหัวหน้าเคจีบีไดร่้วมก่อกบฏต่อรัฐบาลซ่ึงมีประธานาธิบดีกอร์บาชอฟด ารงต าแหน่งอยู่แต่ไม่
ส าเร็จ จากนั้นน าท่านสู่ห้างสรรพสินคา้แอคโครโปลิส (Akropolis Shopping Center) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่
ประจ าเมืองวิลนิอุส อิสระให้ท่านช้อปป้ิงซ้ือของฝากหรือสินคา้แบรนด์เนม อาทิเช่น GEOX, GUESS, H&M, 
MANGO, PULLS&BEAR, ZARA และแบรนดท์อ้งถ่ิน อ่ืนๆมากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 

 

วนัทีส่ี่ วลินิอุส - โชว์เล่ย์ (ลทิัวเนีย)  -  เนินไม้กางเขน – บอสก้า (ลตัเวยี) – พระราชวงัรุนดาเล่ – ริก้า (พกัค้าง 2 คืน) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโชวเ์ล่ย ์(Siauliai) (ระยะทาง 220 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.)  เมืองท่ีเป็น

ศูนยก์ลางทั้งทางดา้นวฒันธรรมและอุตสาหกรรมท่ีส าคญั รวมทั้งยงัเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของลิทวัเนีย 
โดยเมืองชวัเลยต์ั้งอยูท่างตอนเหนือ สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1236 ซ่ึงในอดีตตวัเมืองถูกเผาท าลายมากถึง 7 คร้ัง แต่
ในปัจจุบนัไดรั้บการฟ้ืนฟูดูแลจนกลายเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง และยงัเตม็ไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ทางประวติัศาสตร์มากมาย น าท่านชมเนินไมก้างเขน (Hill of Crosses) สถานท่ีส าคญัทางศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิค ท่ีคริสตศ์าสนิกชนให้ความเคารพนับถือ โดยสุสานแห่งน้ีก าเนิดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 ซ่ึงใน
อดีตไมก้างเขนจะถูกน ามาวางท่ีสุสานแห่งน้ี เวลาท่ีมีการต่อสูก้บัผูบุ้กรุก หรือเวลาท่ีมีการเรียกร้องอิสรภาพใหก้บั
ชาวลิทวัเนีย ซ่ึงในปัจจุบนัภายในสุสานแห่งน้ีมีไมก้างเกงเขนจ านวนมากกว่าหน่ึงแสนอนั ซ่ึงมีทั้งขนาดเลก็และ
ใหญ่แตกต่างกนัออกไป ท าใหสุ้สานไมก้างเขนแห่งน้ีมีลกัษณะเหมือนกบัเนินเขาไมก้างเขน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบอสกา้ (Bauska) ระยะทาง 94 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง น าท่านเขา้ชม 
พระราชวงัรุนดาเล่ (Rundale Palace) หน่ึงในงานสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร๊อค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย    
ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna 
Ioannovna ปัจจุบนัไดเ้ปิดให้บริการเป็นพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงภายในยงัคงการตกแต่งแบบโบราณ รวมถึงการจดัวาง
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่งคฤหาสถไ์วอ้ยา่งวิจิตรและประณีต นอกจากน้ีท่านจะยงัไดช้มสวนสไตลฝ์ร่ังเศส ท่ี
ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามอนัเต็มไปดว้ยสีสันของดอกไมน้านาพนัธ์ุ (ช่วงเวลาท่ีดอกไมบ้าน ข้ึนกบัฤดูกาล
ในช่วงของเวลาเดินทาง) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่กรุงริกา้ เมืองหลวงของประเทศลตัเวีย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Daugava Riga Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่า  ริก้า – ซิกลุด้า – ปราสาทซิกลุด้า – ปราสาททูไรด้า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ซิกุลดา้ (Sigulda) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองเล็กๆซ่ึงมี

ประชากรไม่ถึงสองหม่ืนคนและไม่ห่างไกลจากนครริกา้ มีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองความสดใสงดงามของตน้เชอร่ียาม
ผลิใบในฤดูใบไมผ้ลิช่วงเดือนพฤษภาคม นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัโปรดปรานของชาวลตัเวียในยาม
ฤดูหิมะ น าท่านเขา้ชมปราสาทซิกุลดา้ (Sigulda Castle) คฤหาสน์สไตลโ์กธิค สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1878 เพื่อใชเ้ป็น
บา้นพกัอาศยัของตระกูล Kropotkin และถูกผลดัเปล่ียนเจา้ของมาหลายต่อหลายคร้ัง จนกระทัง่ถูกใชเ้ป็นสถานท่ี
ท าการของสภาปกครองแควน้ซิกลุดา้ในปี ค.ศ.1993 ไดเ้วลา น าท่านเขา้ชมปราสาททูไรดา้ (Turaida Castle) สร้าง
ข้ึนในปีค.ศ.1214 โดยอาร์คบิช็อปแห่งริกา้ เป็นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซ่ึงถูกสร้างต่อเติมและบูรณะมาหลาย
สมยัจนเป็นลกัษณะของป้อมปราสาทท่ีสวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทไดเ้สียหายอยา่งหนกัจากเหตุการณ์ไฟ
ไหม ้และไม่ไดรั้บการบูรณะจนกระทัง่ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ไดรั้บการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองริกา้ (Riga) น าท่านชมยา่นเมืองเก่าแห่งเมืองริกา้ (Riga) ชมร่องรอยก าแพงเมืองโบราณ และ 

โบสถเ์ซนส์ปีเตอร์ ท่ีงดงาม จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรียอิ์สรภาพ (Freedom Monument) ตั้งอยูย่า่นใจกลางเมือง
ริก้า สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานร าลึกถึงเหล่าทหารกลา้ผูเ้สียสละชีพในสงครามเรียกร้อง
อิสรภาพของลตัเวียระหว่างปี ค.ศ. 1918 – 1940 โดยอนุสาวรียแ์ห่งน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งการประกาศอิสรภาพ 
และเสรีภาพของลตัเวีย มีความสูงถึง 42 เมตรดา้นบนประดบัดว้ยรูปป้ันของหญิงสาวถือดาว 3 ดวงเช่ือมติดกนั 
ซ่ึงส่ือความหมายถึงการรวมกนัของภูมิภาคทั้ง 3 ของประเทศลตัเวียน าท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองริกา้ น าชม 
โบสถเ์ซนตจ์าคอบ (St. Jacob Church) เป็นโบสถค์าทอลิกท่ีโดดเด่นท่ีสุดในยา่นเมืองเก่า น าท่านชม โดมสแควร์ 
(Dome Square) มีโบสถป์ระจ าเมืองริกา้ อยูริ่มจตุัรัส สร้างเม่ือปี 1211 ขา้งในมี ออร์แกนขนาดใหญ่ท่ีสุดในยโุรป 
โบสถ์แห่งน้ีมาซ่อมแซมอีกคร้ัง แลว้เสร็จตอนปี 1999 เพื่อให้ทนัฉลองพร้อมกับรัสเซียท่ีครบรอบก่อตั้งกรุง
มอสโกมา 850 ปี น าท่านชมโบสถเ์ซนตปี์เตอร์ท่ีมีลิฟทบ์ริการใหน้กัท่องเท่ียวข้ึนชมวิวเมืองริกา้แบบพาโนรามา 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Daugava Riga Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 

วนัทีห่ก  พาร์นู (เอสโตเนีย) – ทานลนิน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นู (Parnu) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่า

เป็นเมืองรีสอร์ทตากอากาศริมทะเลท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึงของเอสโตเนีย มีรีสอร์ต โรงแรม ร้านอาหาร และ
ชายหาดหลายแห่ง ตั้งเป็นเมืองราวปี 1251 และไดถู้กโปแลนด์เขา้ยึดครองตั้งแต่ ค.ศ. 1561 ต่อจากนั้นสวีเดนได้
ยดึครองตั้งแต่ ค.ศ. 1629 และรัสเซียเขา้ยดึครองระหวา่ง ค.ศ. 1710-1918 เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองรีสอร์ทตาก
อากาศริมทะเลท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึงของเอสโตเนีย ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ซ่ึงเป็นช่วงฤดูร้อน เมืองพาร์
นูจะคึกคกัไปดว้ยนกัท่องเท่ียว น าท่านชมบา้นไม ้(Wooden House) สไตลอ์าร์ตนูโว และแบบแอสโทเนียนดั้งเดิม
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนกลายเป็นตน้แบบบา้นเรือนท่ีน าไปสร้างในสไตน์บอลติค น าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลา
ว่าการเมือง (Parnu City Hall) จากนั้นน าท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองพาร์นู บริเวณพาร์นูเมนสตรีท (Parnu Main 
Street)  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองทาลลินน์ (Tallinn) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) เมืองหลวงและ
เมืองท่าหลกัของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลบอลติกทางดา้นเหนือของประเทศ ถือเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงในเร่ืองของสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรงดงามในช่วงยคุกลางรวมทั้งบริเวณเชิงเขาในเมืองยงัคงมีก าแพงเมือง
โบราณหลงเหลืออยู ่นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบเมืองยงัเตม็ไปดว้ยสวนสาธารณะท่ีมีหญา้เขียวขจี มีดอกไมน้านา
พนัธ์ุ ท่ีช่วยแต่งแตม้สีสันให้กบัเมืองเล็กๆแห่งน้ีให้ดูสดใส น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแคทเดอริค พระราชวงัท่ี
สร้างข้ึนโดยซาร์ปีเตอร์ท่ี 1 แห่งรัสเซียในศตวรรษท่ี 18 สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีพกัของจกัรพรรดิแคทเธอรีน ออกแบบ
โดยสถาปนิกอิตาเลียนช่ือ NICCOLO MICHETTI จากกรุงโรม ในปี 1930 พระราชวังแห่งน้ีได้กลางเป็น
ส านกังานใหญ่แห่งรัฐของประเทศเอสโตเนีย เป็นพระราชวงัท่ีออกแบบในสไตลแ์บบบาร็อค ลอ้มรอบดว้ยสวน
อนังดงาม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81


รหสัทวัร์ : THE9-TK-EU-3MAY-18OCT19 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Hotel Olumpia **** หรือเทยีบเท่า  
 

 

 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด ทาลลนิน์ (เอสโตเนีย) – ช้อปป้ิง – อสิตันบูล   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชม จตุัรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ (Tallinn Old Town Square) ย่านศูนยก์ลางของเมืองท่ีได้รับการ

รับรอง จากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ใน อดีตเป็นสถานท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ 
ใชเ้ป็นท่ีเฉลิมฉลอง เทศกาลต่างๆ ของเมือง รวมทั้งเป็นท่ีประหารชีวิตนกัโทษอีก น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถอ์เลก็
ซานเดอร์เนฟสก้ี โบสถ์ใหญ่และมียอดโดมกลมท่ีใหญ่ท่ีสุดในทาลลินน์  น าท่านเข้าชม โบสถ์ ST.Mary 
Church หรือ Dome Church สร้างข้ึนโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิคภายใตพ้ื้นหน้าประตูโบสถบ์รรจุ 
โลงศพของ Orro Johann Thuve  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองหรือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆท่ี ย่านถนนวิรู (Viru 
Street)  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากก่อนเดินทางกลบั 

 

 
 

15.30 น. น าท่านสู่สนามบินทานลินน์ เพื่อเชคอินและท าคืนภาษี (Tax Refund) 
18.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK1422 
21.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง หรือ เลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีตามอธัยาศยั 
 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหานคร 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั 5 คืน แกรนด์บอลติก  
(ลทิัวเนีย – ลตัเวยี – เอสโตเนีย) 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  พ.ค. – ต.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 8,000 

เดก็อาย ุ2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 59,900 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 31,900 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินผูใ้หญ่ ( ผูใ้หญ่ ) – หกัค่าตัว๋ (BKK-IST-VNO//TLL-IST-BKK ) 22,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 100,000 

ค่าวีซ่าเชงเกน้ ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 

หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวบอลติก (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 2,700 – 3,500 บาท (ช าระในวนัท่ียืน่วีซ่า) 
▪ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และ คนขบัรถ ท่านละ 30 ยโูร คิดเป็นเงิน 1,150 บาท จะท าการเรียกเกบ็ในอินวอยซ์ 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
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▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีมี่ผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
 
 
 



รหสัทวัร์ : THE9-TK-EU-3MAY-18OCT19 

 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิม่เป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ดว้ย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้าม

สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
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************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 


