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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)     สนามบินสุวรรณภูมิ - วิลนีอุส (ลิทวัเนีย) 

18.00 น.    พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอรส์ายการบินฟินแอร ์(AY) โดยมีเจา้หนา้ที่ ใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

23.25 น.       เหิรฟ้า  สู่ เมืองวิลนีอุส (VILNIUS) ประเทศลิทวัเนีย โดยสายการบิน ฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY144/AY1101  

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)     วิลนีอุส - ชมเมือง 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเฮลชิงกิ ประเทศฟินแลนด ์05:55-07:45 *.*.*. 

09.00 น.   เดินทางถึง สนามบินวิลนีอุส (VILNIUS) ประเทศลิทวัเนีย หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้.

จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่ ตวัเมืองวิลนีอุส (VILNIUS) เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศสมคา่

ความเป็นเมืองหลวงศูนยก์ลางของทุกส่ิงทุกอยา่ง ท ัง้ยงัเป็นเมืองท่ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเ้ม่ือ

ปี 1994 และหากตอ้งการเห็นภาพความสวยงามเหลา่น้ีชดัเจนข้ึนตอ้งเขา้ไปชมใน ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ซ่ึง

เป็นยา่นเมืองเกา่ที่ ใหญท่ี่สุดในเขตยุโรปกลาง ทัว่บริเวณน้ีมากมายไปดว้ยอนุสาวรีย ์ มีมหาวิหารประจ าเมืองท่ีสรา้งใน

สไตลนี์โอคลาสสิก มองเห็นหอระฆงัเกา่แกป่ระจ าเมือง มีชุมชนชาวยิวที่ ใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงนอกเขตประเทศ ทา่นจะได ้

เพลิดเพลินไปกบัการชมอาคารและโบสถวิ์หารตา่งๆ ท่ีมีอยูล่ะลานตาทัง้ท่ีกอ่สรา้งดว้ยศิลปะบารอกและโกธิก ทัว่พ้ืนท่ีกวา่ 

360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอุสจึงเป็นเหมือนสวรรคส์ าหรบัผูท่ี้ช่ืนชอบและหลงใหลในเสน่หเ์มือง  เกา่เชน่น้ี   

น าทา่น ถ่ายรปู (ภายนอก) มหาวิหารแห่งวิลนี

อุส (VILNIUS CATHEDRAL) ส่ิงกอ่สรา้งท่ีมี

รูปทรงเรียบงา่ยแตย่ิ่งใหญ ่ มีบนัทึกประวติัศาสตร์

กลา่ววา่ในครั้งแรกของการกอ่สรา้งมหาวิหารแหง่

วิลนีอุสเม่ือปี 1251 กลายเป็นมรดกทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแหง่หน่ึงของวิลนี

อุส มหาวิหารแหง่น้ีนอกจากจะเคยถูกใชเ้ป็น

สถานที่ ประกอบพิธีทางศาสนามาแลว้ในอดีต 

ปัจจุบนัจดัพ้ืนท่ีภายในใหเ้ป็นเหมือนพิพิธภณัฑเ์ก็บ

รักษาภาพวาดโบราณท่ีไดช่ื้อวา่มีความเกา่แกท่ี่สุด

ในลิธวัเนียเพราะถือก าเนิดข้ึนมาตัง้แตช่ว่งปลาย

ศตวรรษท่ี 14  

เท่ียง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่น ชมประตเูมือง (GATE OF DAWN) ท่ีมองแวบแรกอาจคิดวา่เป็นตรอกอาคารทัว่ไปเพราะถูกขนาบดว้ยอาคาร

ทัง้สองขา้ง แตจ่ริงๆ แลว้น่ีคือความคลาสสิกของอดีตท่ีแฝงอยูใ่นรูปทรงอาคารซ่ึงดูเหมือนเป็นประตูธรรมดาดงัท่ีเห็น

ประตูเมืองแหง่น้ีเป็นสว่นหน่ึงของก าแพงเมืองโบราณ ถูกสรา้งข้ึนในชว่งปี 1503-1522 เพ่ือเป็นปราการส าคญัในการ

ป้องกนัเมืองจากการโจมตีของขา้ศึกศตัรู ชาววิลนีอุสจะรูจ้กัประตูเมืองแหง่น้ีในช่ือ MEDININKAI เพราะหากเดินลอด

ใตซุ้ม้ประตูผา่นเขา้สูด่า้นในเราก็จะไดพ้บกบัหมูบ่า้น MEDININKAI นั่นเอง ซ่ึงจากเดิมท่ีมีประตูเมืองถึง 10 แหง่ 

หลงัจากมีค าสั่งจากทางการใหท้ าลายประตูอีก 9 แหง่ท้ิงไปก็เหลือเพียงประตูแหง่น้ีเพียงหน่ึงเดียวที่ ยงัเหลืออยู ่หากเดิน 
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ลอดประตูเขา้ไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ท่ีช ัน้บนกรุดว้ยกระจกสี มีโบสถพ์ระแมม่ารีผูเ้ป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวเมือง ซ่ึง

มกัจะมีผูค้นผา่นเขา้มาอธิษฐานขอพรกนัอยูต่ลอด   

ค ่า บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม BEST WESTERN VILNIUS หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)     วิลนีอุส - ทราไก – ปราสาททราไก - เคานสั  

เชา้        บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองทราไก (TRAKAI) เป็นเมืองหลวงเกา่ของลิธวัเนียมากอ่น ปัจจุบนัเม่ือไมไ่ดด้  ารงสถานะเมือง

หลวงแลว้ ทราไกเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ท่ีเงียบสงบ น่าอยูน่่าแวะไปเที่ ยวมาก และยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมากดว้ยเสน่หแ์หง่

ทะเลสาบนอ้ยใหญก่วา่ 100 แหง่ ท ัง้ยงัมีเกาะอีกกวา่ 20 แหง่ ทราไกเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และ

ไดร้ับความนิยมอยา่งมากในการทอ่งเท่ียว  

น าทา่น เขา้ชม ปราสาททราไก 

(TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาท

หินท่ีสรา้งโดยดยุคผูค้รองทราไกในอดีต

เม่ือราวศตวรรษท่ี 14 เพ่ือใชเ้ป็นสถานที่

พกัผอ่นในฤดูรอ้น และก็สรา้งอยูบ่นท าเล

ดีเย่ียมส าหรับการระวงัภยั นั่นคือบนเกาะ

เล็กๆ ในทะเลสาบ  เกรฟ (LAKE 

GALVE) ปราสาทหลงัน้ีเคยเป็นท่ีอยู่

ของดยุคแหง่ทราไกมากอ่น แตต่อ่มาได ้

เปล่ียนสภาพเป็นคุกส าหรับกกัขงันักโทษ

จากการท่ีมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบ

นั่นเอง ปัจจุบนัมีการสรา้งสะพานเช่ือมส าหรับการขา้มไปมาระหวา่งแผน่ดินใหญแ่ละเกาะ  

ความสวยงามที่ ปะทะสายตานกัทอ่งเท่ียวเร่ิมตัง้แตใ่นทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตวัปราสาทที่ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธิก หากไมเ่ลือกเดินขา้มสะพานก็สามารถลอ่งเรือใบไปจอดเทียบทา่หนา้ปราสาทไดเ้ลย และยงัเป็นแหลง่ท ากิจกรรม

ทางน ้าอีกดว้ย โดยรอบปราสาทซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีบนเกาะนั้นจะเป็นสวนเขียวๆ มองดูสบายตา สว่นภายในปราสาท

นักทอ่งเท่ียวสามารถเขา้ไปชมทอ้งพระ

โรง หอ้งเก็บสมบติัล า้คา่และคุกใตดิ้นได ้ 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเคานสั 

(KAUNAS) เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของ

ประเทศลิทวัเนีย เมืองเคานัสน้ีถือเป็น

เมืองศูนยก์ลางในภูมิภาคน้ีมาตัง้แตช่ว่ง

ยุคศตวรรษท่ี 15 เป็นเมืองท่ีมีความส า  

คญัในดา้นการเป็นเมืองส าคญัทางดา้น

ประวติัศาสตร์ เป็นเมืองศูนยก์ลางทัง้

ดา้นเศรษฐกิจการคา้ การศึกษา และ 
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วฒันธรรมมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีเมืองเคานสัยงัเคยเป็นเมืองหลวงชัว่คราวของลิทวัเนีย และเคยไดช่ื้อวา่ 

“ลิตเต้ิล ปารีส” ดว้ยความร ่ ารวยทัง้ดา้นวฒันธรรม แฟชัน่ การคา้ และการศึกษาที่ คลา้นคลึงกบัปารีสอยา่งมาก  

เท่ียง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่น ชมย่านเมืองเก่าเคานสั (KAUNAS OLD 

TOWN) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของ

เมือง  มากมายดว้ยแลนดม์ารก์และส่ิงกอ่สรา้งท่ีไดถู้ก

อนุรักษ์เอาไวอ้ยา่งดีตัง้แตช่ว่งยุคกลาง ทา่นจะไดเ้ห็น

ศิลปะจากหลายยุคไมว่า่จะเป็น โกธิค เรเนสซองส ์และ

บาโรค ศาลาว่าการเมืองเคานสั (KAUNAS TOWN 

HALL) อาคารโบราณสีขาวท่ีโดดเดน่ดว้  ยหอคอยสูงถึง 

53 เมตร เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในยา่นเมืองเกา่แหง่น้ี ศาลา

วา่การไดถู้กเร่ิมสรา้งข้ึนครั้งแรกเมืองปี 1542 มีการสรา้งเสริมเพ่ิมเติมและบูรณะใหมห่ลายตอ่หลายครั้ง แตศ่าลาวา่

การแหง่น้ีก็เป็นศูนยก์ลางเมืองมาตัง้แตช่ว่งยุคกลาง ไมว่า่จะเป็นสถานที่ ชุมนุม ซ้ือขายแลกเปล่ียน จดังานร่ืนเริง จดั

งานแตง่งาน หรือกระทัง่พิธีส าคญัทางการเมืองก็มกัจดัข้ึนท่ีน่ี ชม (ภายนอก) มหาวิหารเคานสั (KAUNAS  

CATHEDRAL) มหาวิหารส าคญัประจ าเมืองแหง่น้ีได ้

ถูกสรา้งข้ึนดว้ยอิฐในสไตลโ์กธิคตัง้แตช่ว่งตน้ศตวรรษท่ี 

15 เป็นโบสถแ์หง่นิกานโรมนัคาทอลิกที่ อุทิศแด ่เซนตปี์

เตอร์และเซนต ์ พอล และไดถู้กจดัใหเ้ป็นหน่ึงใน

ส่ิงกอ่สรา้งท่ีเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของ

ลิทวัเนียอี  กดว้ย  

น าทา่น ชม (ภายนอก) ปราสาทเคานสั (KAUNAS 

CASTLE) ปราสาทโบราณท่ีสนันิษฐานวา่ไดถู้กสรา้งข้ึน

ตัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษท่ี 14 สวยสงา่ดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค ตวัปราสาทตัง้อยูใ่กลก้บัจุดบรรจบของสองแมน่ ้า ออกแบบใหเ้ป็นทัง้ป้อมปราการป้องกนั

เมืองและปราสาทขนาดใหญ ่ 

ค ่า บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม EUROPA ROYALE KAUNAS หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)     เคานสั - ลตัเวีย - พระราชวงูันดาเล่ - ริกา้ 

เชา้        บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นขา้มพรมแดนสู ่ประเทศลตัเวีย (LATVIA) สู ่เมืองฟิลสร์นัดาเล่ (PILSRUNDALE) เขา้ชม พระราชวงัรนู

ดาเล่ (RUNDALE PALACE) ส่ิงกอ่สรา้งท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอิตาเลียน “FRANCESCO BARTOLOMEO RASTRELLI” ซ่ึงเป็นคนเดียวก ั บท่ีเคยออกแบบพระราชวงัเฮอร์มิเทจ

ในนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์กแหง่รัสเซีย ส าหรับพระราชวงัรูนดาเลแ่หง่น้ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของดยุค

แหง่คอร์ทแลนด ์(DUKES OF COURTLAND) เอิร์น โจฮนั ไบรอน ในศตวรรษท่ี 18  

 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffarm66.static.flickr.com%2F65535%2F48239758457_774400ef19_b.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhiveminer.com%2FTags%2Fhall%252Ckaunas&docid=sUCmf-3Uj_J0GM&tbnid=3qCkWFNRfBlUsM%3A&vet=12ahUKEwjFoLvGjPPjAhUSeysKHcxRB884ZBAzKCAwIHoECAEQJA..i&w=1024&h=683&bih=967&biw=1920&q=KAUNAS%20TOWN%20HALL&ved=2ahUKEwjFoLvGjPPjAhUSeysKHcxRB884ZBAzKCAwIHoECAEQJA&iact=mrc&uact=8
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ภายในพระราชวงัรูนดาเลจ่ะเต็มไปดว้ยหอ้งตา่งๆ กวา่ 

200 หอ้ง แตจ่ะเปิดใหเ้ขา้ชมแคเ่พียงหอ้งหลกัๆ เทา่นั้น 

และท่ีไมค่วรพลาดชมก็คือ หอ้งเตน้ร า ท่ีมีไวส้ าหรับค ่า

คืนแหง่ความร่ืนเริงของงานเล้ียงบุคคลระดบัสูง ถา้เรา

มองไปรอบหอ้งจะเห็นวา่เนน้การใชสี้ขาวโพลนไปทัง้หอ้ง

เพ่ือใหทุ้กค ่าคืนนั้นมีจุดสนใจอยูท่ี่เหลา่ผูร่้วมงานทัง้หลาย

ท่ีจะเขา้มาในงานดว้ยเคร่ืองแตง่กายท่ีสวยงาม แตจ่ะไป

เนน้ความโดดเดน่ของหอ้งตามเพดานและมุมหอ้งดว้ยรูป

สลกัมากกวา่ 

เท่ียง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นสู ่เมืองริกา้ (RIGA) เมืองท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแหง่หน่ึงในแถบทะเลบอลติก เมืองเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แก่

บนอาคารสถานท่ีท ัง้หลาย ศูนยร์วมของอาคารสถาปัตยกรรมอาร์ทนูโวที่ มากมายที่ สุดในยุโรปซ่ึงสรา้งข้ึนตัง้แตเ่ม่ือกวา่ 

800 ปีท่ีแลว้ ในขณะเดียวกนัชว่งศตวรรษท่ี 14-15 pยงัมีช่ือเสียงในดา้นการเป็นเมืองทา่ทางทะเลท่ีมีการติดตอ่ท าการคา้

กบัตา่งชาติ ชว่งนั้นจะมีพอ่คา้จากหลายประเทศใกลเ้คียง

เขา้มาคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัคอ่นขา้งมาก 

กลายเป็นเสน่หดี์ๆ ส าหรับริกา้ท่ีมากมายดว้ย

ประวติัศาสตร์ เมืองเกา่ รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรมและ

แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้เกา่ราคาถูกมากมาย  

น าทา่นสู ่ย่านเมืองเก่าริกา้ (RIGA OLD TOWN) 

ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์สนันิษฐานวา่เดิมทีเมือง

ริกา้ถูกสรา้งใหเ้ป็นปราการดา่นแรกท่ีย่ิงใหญเ่พ่ือพรอ้ม

ป้องกนัขา้ศึกดว้ยการกอ่ก าแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 

เมตรและยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบก าแพงสรา้งหอสงัเกตการณไ์ว ้29 จุด จนราวปี 1  422 ก็มีการสรา้งป้อมสูง 4 ช ัน้

ข้ึนเพ่ิมเติมพรอ้มกบัการขุดคูลอ้มเมืองกวา้ง 90 เมตรเพ่ือใหก้ารเขา้ถึงของขา้ศึกท าไดย้ากเย็นข้ึน และยงัประทบัปืนใหญ่

ไวเ้ป็นระยะ ชมยา่นโดมสแควร์ (DOME SQUARE) 

ลานกวา้งท่ีเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมือง เป็นท่ีตัง้ของ 

วิหารแหง่ริกา้ (RIGA DOME CATHEDRAL) ท่ีย่ิงใหญ่

แหง่เมืองน้ี  และยงัถือเป็นวิหารในยุคกลางท่ีใหญท่ี่สุดใน

ประเทศแถบบอลติกอีกดว้ย วิหารแหง่ริกา้สรา้งข้ึนเม่ือปี 

1211 ตอ่มาในปี 1226 วิหารแหง่ริกา้ไดถู้กตอ่เติมให ้

ย่ิงใหญข้ึ่นกวา่เดิมและอลงัการข้ึนอีกในปี 1595 มี

หอคอยสูง 90 เมตร แตก็่ยงัคง ท ัง้ยงัเป็นวิหารท่ีเกา่แก่

ท่ีสุดในเมืองริกา้แหง่น้ี ความสวยงามอยูเ่ชน่เดิมไม่

เปล่ียนแปลง  
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ชมอนุสาวรียอิ์สรภาพ (FREEDOM MONUMENT) ซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณแ์หง่อิสรภาพของชาวลตัเวียท่ีหลุดพน้

จากชาติมหาอ านาจทัง้หลาย อนุสาวรียT์URAIDA CASTLEแหง่น้ีสรา้งในปี 1935 เป็นรูปหญิงสาวนามวา่ MILDA 

ก าลงัชูดาว 3 ดวงไวเ้หนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร ซ่ึงดาวทัง้สามนั้นเป็นสญัลกัษณแ์ทนการ

รวมตวักนัของภูมิภาคทัง้สามของลตัเวียซ่ึงก็คือ KURZEME, VIDZEME และ LATGALE   

น าทา่น ผ่านชมปราสาทริกา้ (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลงัใหญริ่มแมน่ ้าดวักาวา่ ตวัปราสาทสรา้งข้ึนครั้งแรก

ในปี 1330 แตส่รา้งข้ึนใหมใ่นชว่งศตวรรษท่ี 15-16 แมจ้ะผา่นการบูรณะมาหลายตอ่หลายครั้ง แตป่ราสาทริกา้ก็ยงัสวย

และย่ิงใหญไ่มเ่ส่ือมคลาย ปัจจุบนัปราสาทริกา้เป็นท่ีพ านักของประธานาธิบดีของลตัเวีย และเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ ์

ค ่า  บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม RIGA ISLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)     ริกา้ - ชิกุลดา้ - ปราสาททูไรดา้ - พารน์ - ทาลลินน ์

เชา้        บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองชิกลุดา้ (SIGULDA) เมืองเล็กๆ เงียบสงบท่ีอยูห่า่งออกไปจากเมืองริกา้ไมไ่กล 

 น าทา่น เขา้ชมปราสาททูไรดา้ (TURAIDA 

CASTLE) ปราสาทหลงัใหญน้ี่ไดถู้กสรา้งข้ึนในปี 

1214 เพ่ือเป็นป้อมปราการของเมือง ตวัปราสาท

สรา้งข้ึนดว้ยอิฐสีแดงตามสไตลบ์อลติกโบราณ 

สว่นหอคอยทัง้สองนั้นไดถู้กสรา้งเพ่ิมเติมข้ึนมาใน

ภายหลงัพรอ้มการตอ่เติมตวัปราสาทจนย่ิงใหญด่งั

ปัจจุบนั ตวัปราสาทไดถู้กใ  ชง้านมาอยา่งตอ่เน่ือง

จนเกิดเหตุไฟไหมค้รั้งใหญใ่นปี 1776 หลงัจากนั้น

ก็ถูกท้ิงรา้ง จนปี 1976 มีนักโบราณคดีไดเ้ขา้มาท าการบูรณะข้ึนใหมใ่หคื้นสภาพเหมือนเดิมใหม้ากที่ สุดเทา่ที่ จะท าได ้

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑใ์นนักทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ชมภายในได ้ 

เท่ียง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นสู ่ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA) เมืองตากอากาศช่ือดงัในแถบทะเลบอลติก เมืองท่ีวา่น้ีก็คือ ปารนู์ 

(PARNU) เมืองแหง่การพกัผอ่น เมืองแหง่การท า

กิจกรรมวนัหยุดริมชายหาด ทา่มกลางการเท่ียว

ชมแนวอาคารบา้นเรือนโบราณสไตลอ์าร์ทนูโว 

และยงัมีมุมใหช้อ้ปป้ิงในยา่นตวัเมืองด ้ วย สว่น

โรงแรมและรา้นคา้รา้นอาหารก็มีไวร้อตอ้นรับ

นักทอ่งเท่ียวมากมายอยูแ่ลว้ ปาร์นูเกิดเป็นเมือง

ข้ึนมาก็ราวปี 1251 ในอดีตปาร์นูเป็นเมืองทา่ที่

ส าคญัของเอสโตเนีย จนปัจจุบนัก็มีความส าคญั

ในแงก่ารเป็นเมืองรีสอร์ทท่ีสามารถสรา้งรายได ้

จากนักทอ่งเท่ียวใหก้บัประเทศไดอ้ยา่งมากมาย ซ่ึง

จะมีนักทอ่งเท่ียวหนาตาข้ึนก็ในชว่งฤดูรอ้นราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี  
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น าทา่นเดินทางสู ่เมืองทาลลินน ์(TALLINN) ซ่ึงไดร้ับการยอมรับวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามและเกา่แกท่ี่สุดในยุโรปเหนือ 

มีประวติัความเป็นมายาวนาน มีก าแพงเมืองเกา่และป้อมปราการเมืองท่ีผา่นรอ้นผา่นหนาวทา่มกลางประวติัศาสตร์ชาติท่ี

มีรากฐานการคงอยูข่องมนุษยม์านานกวา่ 3000ปี ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1997  และเป็นเมืองแหง่

เทพนิยาย 

ค ่า บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOTEL EUROPA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)     ทาลลินน–์ชมย่านทูมเปีย-ชมโบสถอ์เล็กซานเดอร ์เนฟสก้ี-เมืองเฮลซิงกิ-ชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์

เชา้        บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ชมเมืองทาลลินน์ (TALLINN) ยา่นเมืองเกา่ (OLD TOWN) ท่ีน่ีเป็นแหลง่ชมสถาปัตยกรรมโบราณของเกา่ของ

แกใ่นทาลลินน์ เราจะไดพ้บกบัอนุสาวรียแ์ละส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีมาตัง้แตใ่นศตวรรษท่ี 14 มีโบสถเ์กา่ บา้นเรือนเกา่แต่

สวยงาม มีตรอกเล็กๆ  

ชมย่านทมูเปีย (TOOMPEA) จากการท่ีอดีตเคยเป็นยา่นอยูอ่าศยัของคนร ่ ารวยระดบัเจา้เมือง เหลา่ขุนนางและพอ่คา้

วาณิชทัง้หลาย ท าใหน้ับถึงวนัน้ียา่นทูมเปียจึงเต็มไปดว้ยปราสาทเกา่สูงใหญซ่ึ่งเคยเป็นบา้นพกัของเจา้เมืองเดิมในอดีต 

และถูกปรับสภาพใหเ้ป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานราชการ 

เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ ชมโบสถอ์เล็ก

ซานเดอร ์ เนฟสก้ี (ALEXANDER NEVSKY 

CATHEDRAL) เป็นโบสถร์ัสเซียนออร์โธดอกซท่ี์

ใหญท่ี่สุ  ดในเอสโตเนียและยงัเป็นโบสถท่ี์ใหญท่ี่สุด

ในทาลลินน์อีกดว้ย สรา้งตามพระบญัชาของชาร์ล 

อเล็กซานเดอร์ท่ี3 ในระหวา่งปี 1894-1900 โดยมี

ชา่งฝีมือจากนครเซนตปี์เตอรส์เบิร์กเป็นผูร้ับพระ

บญัชานั้นในการออกแบบ และโบสถอ์เล็กซานเดอร์ 

เนฟสก้ียงัเคยอยูใ่นการดูแลของคณะสงฆจ์ากมอส

โควม์ากอ่นเพราะถูกสรา้งข้ึนในยุคที่ เอสโตเนียยงัคง

อยูภ่ายใตก้ารปกครองของรสัเซีย โบสถอ์เล็กซานเดอร์ เนฟสก้ีเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีแสดงถึงสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามไดอ้ยา่ง

โดดเดน่ท่ีสุดอีกแหง่หน่ึงในยุโรป ตวัอาคารโบสถป์ระกอบดว้ย 5 โดมทรงหวัหอม และจุดเดน่อีกอยา่งหน่ึงของโบสถห์ลงั

น้ีคือบนตวัหอคอยจะมีระฆงัแขวนไวถึ้ง 11 ใบ ซ่ึงใบท่ีมีเสียงดงักอ้งกงัวานและใหญท่ี่สุดจะมีน ้าหนักถึง 15 ตนั 

เท่ียง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางสู ่ท่าเรือเฟอรร่ี์ เพ่ือเดินทางสู ่เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์(FINLAND) เมือง

หลวงปัจจุบนัของฟินแลนด ์...เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์เกา่แกมี่วฒันธรรมโบราณสง่ผา่นมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรม

สวยๆ  

อิสระชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET) เพ่ือพบกบัศูนยร์วมนานาสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีอยูต่ลอดแนวถนน 

เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ.่.... 

ค ่า บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESS หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)     เซเนท สแควร ์– มหาวิหารเฮลซิงกิ - มหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKI CHURCH) 

เชา้        บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนท สแควร ์ (SENATE SQUARE) จตุัรัสกลางเมืองท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดของเฮลซิงกิอยูท่ี่น่ีลาน

กวา้งศูนยก์ลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็นพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเฮลซิงกิและถือเป็นสญัลกัษณส์ าคญั

ของเมืองท่ีนักทอ่งเท่ียวตา่งชาติจะตอ้งเดินทางเขา้มาชมและถา่ยภาพเป็นท่ีระลึกเสมอ ซ่ึงสว่นใหญจุ่ดน้ีมกัเป็นจุดแรกใน

การเร่ิมตน้เท่ียวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนท สแควรส์งา่งามโดดเดน่ดว้ย อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 หน่ึงใน

กษัตริยแ์หง่ราชวงศโ์รมานอฟผูท้รงไดร้ับการถวายฉายาวา่ “ซาร์ผูใ้หอิ้สรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสใหเ้อกราชแกช่น

ชาวรัสเซีย แตก่ลบัถูกลอบปลงพระชนมใ์นปี 1881 จึงมีการสรา้งอนุสาวรียแ์หง่น้ีข้ึนในปี 1894 เพ่ือแทนการร าลึกถึง

ความย่ิงใหญข่องพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ท่ีทรงสรา้งความเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนกบัรัสเซียซ่ึงมีสว่นเช่ือมโยงถึงการ

พฒันาฟินแลนดด์ว้ย น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ 

มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI 

CATHEDRAL) อาคารหลงัสีขาวที่ เห็นไดช้ ั

ดเจนเม่ือยืนอยูบ่นเซเนท สแควร์ แตเ่ดิมเรียก

มหาวิหารแหง่น้ีวา่ “โบสถนิ์โคลสั” ถือเป็นแลน ด์

มาร์กส าคญัอีกแหง่ของเมือง ตวัอาคารหลงัใหญ่

สีขาวบริสุทธ์ิ ตดักบัสีเขียวมรกตของหลงัคาโดม 

เป็นสถาปัตยกรรมช้ินงามอีกแหง่ของเฮลซิงกิท่ี

ไมค่วรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิ

เป็นศาสนสถานแหง่คริสตจกัรนิกายลูเธอรันที่

ออกแบบสรา้งดว้ยสไตลนี์โอคลาสสิก และสรา้ง

เสร็จสมบูรณใ์นปี 1852  ภายหลงัมีการบูรณะและสรา้งตอ่เติมทัง้สว่นของโดมและใตอ้าคารมหาวิหาร ปัจจุบนักลายเป็น

หน่ึงในสถานที่ ทอ่งเท่ียวที่ ไดร้ับความนิยมมาก  

น าทา่น ถ่ายรปูดา้นหนา้ มหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKI CHURCH) โบสถค์ริสตนิ์กายออร์โธดอกซท่ี์ใหญท่ี่สุด

ในยุโรปตะวนัตกซ่ึงสรา้งข้ึนตัง้แตปี่ 1868 และสรา้งเสร็จในอีก 6 ปีหลงัจากนั้นถือเป็นศาสนสถานที่ สรา้งข้ึนเพ่ือแทน

ความสมัพนัธท่ี์มีตอ่รัสเซียซ่ึงเคยเขา้มาปกครองฟินแลนดน์านเกินกวา่ 100 ปี ท ัง้ภายนอกและภายในมหาวิหารแหง่น้ีจึง

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทัง้หมด เพราะสรา้งดว้ยสไตลม์หาวิหารเกา่ที่ เคยมีในกรุงมอสโกเม่ือราว

ศตวรรษท่ี 16 โดดเดน่ดว้ยเอกลกัษณส์ าคญัที่ ท  าใหใ้ครๆ ตา่งก็จ าไดด้ว้ยโดมทองบนยอดหลงัคาเขียวมรกตคลุมอาคาร

อิฐสีน ้าตาลแดงเอาไว ้แตก็่สรา้งเสร็จหลงัจากท่ีสถาปนิกผูอ้อกแบบเสียชีวิตไปแลว้ มหาวิหารอุสเปนสก้ีถูกสรา้งอยูบ่น

หนา้ผาสูงแถบชานเมืองท่ีเป็นเหมือนจุดชมวิวเมืองไดท้ ัว่และกวา้งไกล ....น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเดินทางกลบัสู ่

ประเทศไทย 

17.30  น. เหิรฟ้า  สู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY141  

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)     ประเทศไทย 

07.15 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าใชจ่้าย 

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

1 - 8 ตุลาคม 2562 

24 – 31 ตุลาคม 2562 

28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 

3 – 10 พฤศจิกายน 2562  

49,999.- 9,500.- 

 

อตัราน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คา่หวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมที่ ระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศที่ มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆและ

งานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพ่ิมคา่ทวัร์ในกรณีพกัที่ เมืองเดิม โดยบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสม

และผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 

6. คา่วีซา่เช็งเกน้ (เน่ืองจากย่ืนผา่นตวัแทนการย่ืนจึงตอ้งเสียคา่บริการใหก้บัตวัแทนการย่ืน) (หากสถานทูตไดก้  าหนดการ 

ย่ืนวีซา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบ

เทา่นั้น)  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี่หอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมส่ามารถจดัหาได ้ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า  

** กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่ มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่ )  

คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,650,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
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คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นั้น) 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เทา่นั้น 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น ้าหนักเกิน 

จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า

เดินทางหรือของมีคา่ที่ สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

คา่บริการพิเศษตา่งๆ  

6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  
7. คา่ทิปทา่นละ 60.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 

**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุใหล้ะเอียดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

 

เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงินมดัจ า ทา่นละ 35,000.-บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนักอ่นการเดินทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมติัวีซา่หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนัน้มีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนกอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทวัร์เต็มจ านวนตามราคาทวัร์ 

(หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามที่ ทางบริษัทระบุขอ้ความบางอยา่งในนั้นดว้ย เพ่ือ

จะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตา่งประเทศ)) 
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- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบิน

แลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยต์ามที่ ทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการบิน

นั้น ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตา่งประเทศ) 

ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบิน

แลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่กรณีท่ีทา่นย่ืนวีซา่แลว้  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ 

การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจ

คนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางหากทา่นถูก

ปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดินทาง  

- เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออก

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ ของบริษทัฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน…

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น

ส าคญั…. 

- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้  าระคา่มดัจ าทวัร์หรือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัท ทางบริษทัจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือนไขตา่งๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที่ สายการบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ เช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

• กรณีทรัพยสิ์นสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมดหกั

คา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ า

หรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ 
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

• ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยูใ่นดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทา่นั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ ของบริษทัฯกอ่นทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไมข่อรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ี

ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกลู่กคา้ที่ เคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ่เสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือถือวา่มากลุม่ใหญ่

แลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่น 

จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางทา่นอ่ืน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแกท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่นซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
• ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยนั้นได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เชน่ เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงทา่น

ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง

ทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 
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ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัทา่นผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานท่ีทอ่งเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม

, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัด

หยุดงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ สว่น

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิ

พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวท ัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขที่ บริษัทฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ ตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบติัตาม

กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่น

คา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้ งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วม

เดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมนี 

*** ย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนี  ในทุกกรณี***  

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัย่ืนโดยประมาณ 7 วนั  

 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวนัย่ืนวีซา่

หนังสือเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมติัวีซา่ ไมส่ามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้

 

1.หนงัสือเดินทาง (Passport) ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจาก

วนัเดินทางกลบั และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่  ารุด(หนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  

2. รปูถ่ายสี หนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอร์เซ็นตข์องพ้ืนท่ีรูปถา่ย  

จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั้น หา้มสวมแวน่ตา หรือเคร่ืองประดบั ,  

ตอ้งไมเ่ป็นรูปสต๊ิกเกอร์ **แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูป หากจ าเป็น** 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไม่

เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไมจ่ดทะเบียน จดหมายชี้ แจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท่ี 

โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น (สถานทูตไม่

รับเอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนกอ่นย่ืนวีซา่) 

- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงิน  

      4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ 

ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีภายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ ์ 

ยอดเงินสุดทา้ยที่ ลูกคา้อพัเดท 15 วนักอ่นย่ืน ตอ้งมียอดเงินท่ีครอบคลุมคา่ทวัร์ดว้ยนะคะ  

*** ไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

• หากมีการตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

• หากในส าเนาบญัชีบุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มีการแสดงยอดเงินไมค่รบ 6 เดือนลา่สุด (เดือนตอ่เน่ืองดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น 

STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงิน 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

     4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอ่ืนในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคาร

เทา่นั้น ระบุช่ือเจา้ของบญัชี และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดช่ือ-สกุลใหต้รงตามหนา้

พาสปอร์ต 
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5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบียนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทาง

ไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่ บิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครองบุตรแต่

เพียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มกบัเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรท่ีสถานทูตดว้ย 

7. กรณีลูกคา้เคยมีวีซา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถา่ยส าเนาหนา้วีซา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 

เอกสารย่ืนวีซา่อาจมีการปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัรย์ุโรปBalticบอลติค ลิทวัเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด ์8D5N_AYeuro25vc_EH 
 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ า 

ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัรโ์ดยสมบรูณ ์

รายละเอียด ประวติัส่วนตวัของแต่ละท่านท่ีตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / เลขท่ีบตัรประชาชน 

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

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

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตตอ้งการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

พาสปอรต์เล่มเก่า เลขท่ี / วนัท่ีออก / วนัท่ีหมดอายุ 

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

ท่ีอยู่ปัจจุบนั / อาศยัมานานก่ีปี /  เบอรบ์า้น / เบอรมื์อถือ /สถานท่ีเกิด(จงัหวดัท่ีเกิด) 

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

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

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

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น /  เบอรบ์า้น  

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

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

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

อาชีพปัจจุบนั / ช่ือและท่ีอยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ท างาน / วนัเร่ิมงาน /  

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

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

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / สญัชาติ  / สถานท่ีเกิด 

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

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

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

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / สญัชาติ  / สถานท่ีเกิด 

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

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

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

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

 

 


