
 

 

รหัสทัวร FES1901399 
ทัวรลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟนแลนด 8 วัน 5 คืน (AY) 
วิลนีอุส ปราสาททราไก เคานัส พระราชวังรูนดาเล ริกา ชิกุลดา ปราสาททูไรดา ปารนู 
ทาลลินน เฮลซิงกิ 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ –เฮลซิงกิ  
20.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว G สายการบินฟนแอร (AY) 

เจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
23.25 น.       ออกเดินทางสู เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟนแลนด โดยสายการบิน

ฟนแอร เท่ียวบินที่ AY144 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 
วันที่สอง เฮงซิงกิ – วิลนีอุส – ยานเมืองเกา – มหาวิหารวิลนีอุส – ประตูเมือง 
05.55 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด  
07.45 น. ออกเดินทางสูเมืองวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย โดยสายการบินฟนแอร (ไมมบีริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 
09.00 น.   เดินทางถึง สนามบินวิลนีอุส ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนจะออกเดินทางเขาสูตัว

เมือง วิลนีอุส (Vilnius) เมืองท่ีไดช่ือวาเปนเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศสมคา
ความเปนเมืองหลวงศูนยกลางของทุกส่ิงทุกอยาง ทั้งยังเปนเมืองที่ไดรับการข้ึน
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากยูเนสโกเม่ือป 1994 และหากตองการเห็นภาพความ
สวยงามเหลาน้ีชัดเจนข้ึนตองเขาไปชมใน “ยานเมืองเกา” (Old Town) ซึ่งเปน
ยานเมืองเกาท่ีใหญที่สุดในเขตยุโรปกลาง ท่ัวบริเวณน้ีมากมายไปดวยอนุสาวรีย มี
มหาวิหารประจําเมืองท่ีสรางในสไตลนีโอคลาสสิก มองเห็นหอระฆังเกาแกประจํา
เมือง มีชุมชนชาวยิวท่ีใหญที่สุดแหงหน่ึงนอกเขตประเทศ ทานจะไดเพลิดเพลินไป
กับการชมอาคารและโบสถวิหารตางๆ ท่ีมีอยูละลานตาท้ังที่กอสรางดวยศิลปะบา
รอกและโกธิก ทั่วพ้ืนที่กวา 360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอุสจึงเปนเหมือนสวรรค
สําหรับผูที่ช่ืนชอบและหลงใหลในเสนหเมืองเกาเชนน้ี  นําทานถายรูปดานหนา 
“มหาวิหารแหงวิลนีอุส” (Vilnius Cathedral) ส่ิงกอสรางที่มีรูปทรงเรียบงายแต
ย่ิงใหญ มีบันทึกประวัติศาสตรกลาววาในคร้ังแรกของการกอสรางมหาวิหารแหง
วิลนีอุสเม่ือป 1251 กลายเปนมรดกทางประวัติศาสตรท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง
ของวิลนีอุส มหาวิหารแหงน้ีนอกจากจะเคยถูกใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีทาง
ศาสนามาแลวในอดีต ปจจุบันจัดพ้ืนที่ภายในใหเปนเหมือนพิพิธภัณฑเก็บรักษา



 

 

ภาพวาดโบราณท่ีไดช่ือวามีความเกาแกท่ีสุดในลิธัวเนียเพราะถือกําเนิดข้ึนมา
ต้ังแตชวงปลายศตวรรษที่ 14  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม ประตูเมือง (Gate of Dawn) ที่มองแวบแรกอาจคิดวาเปนตรอก
อาคารทั่วไปเพราะถูกขนาบดวยอาคารท้ังสองขาง แตจริงๆ แลวน่ีคือความ
คลาสสิกของอดีตท่ีแฝงอยูในรูปทรงอาคารซ่ึงดูเหมือนเปนประตูธรรมดาดังท่ีเห็น
ประตูเมืองแหงน้ีเปนสวนหน่ึงของกําแพงเมืองโบราณ ถูกสรางขึ้นในชวงป 1503-
1522 เพ่ือเปนปราการสําคัญในการป�องกันเมืองจากการโจมตีของขาศึกศัตรู ชาว
วิลนีอุสจะรูจักประตูเมืองแหงน้ีในช่ือ “Medininkai” เพราะหากเดินลอดใตซุม
ประตูผานเขาสูดานในเราก็จะไดพบกับหมูบาน Medininkai น่ันเอง ซ่ึงจากเดิมที่
มีประตูเมืองถึง 10 แหง หลังจากมคํีาส่ังจากทางการใหทําลายประตูอีก 9 แหงทิ้ง
ไปก็เหลือเพียงประตูแหงน้ีเพียงหน่ึงเดียวที่ยังเหลืออยู หากเดินลอดประตูเขาไป
ภายในจะมีโถงเล็กๆ ท่ีช้ันบนกรุดวยกระจกสี มีโบสถพระแมมารีผูเปนท่ียึดเหน่ียว
จิตใจของชาวเมือง ซ่ึงมักจะมีผูคนผานเขามาอธิษฐานขอพรกันอยูตลอด   

        เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Best Western Vilnius หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม วิลนีอุส – ทราไก – ปราสาททราไก – เคานัส – ยานเมืองเกาเคานัส 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเดินทางสูเมือง ทราไก (Trakai) ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงเกาของลิธัวเนียมา

กอน ปจจุบันเมื่อไมไดดํารงสถานะเมืองหลวงแลว ทราไกเปนเพียงเมืองเล็กๆ ท่ี
เงียบสงบ นาอยูนาแวะไปเท่ียวมาก และยังไดช่ือวาเปนเมืองท่ีมากดวยเสนหแหง
ทะเลสาบนอยใหญกวา 100 แหง ท้ังยังมีเกาะอีกกวา 20 แหง ทราไกเปนเมืองท่ี
มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและไดรับความนิยมอยางมากในการทองเท่ียว นํา
ทานเขาชมภายใน ปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ปราสาทหินที่สราง
โดยดยุคผูครองทราไกในอดีตเม่ือราวศตวรรษที่ 14 เพ่ือใชเปนสถานท่ีพักผอนใน
ฤดูรอน และก็สรางอยูบนทําเลดีเยี่ยมสําหรับการระวังภัย น่ันคือบนเกาะเล็กๆ ใน
ทะเลสาบเกรฟ (Lake Galve) ปราสาทหลังน้ีเคยเปนที่อยูของดยุคแหงทราไกมา



 

 

กอน แตตอมาไดเปล่ียนสภาพเปนคุกสําหรับกักขังนักโทษจากการท่ีมีสภาพเปน
เกาะกลางทะเลสาบน่ันเอง ปจจุบันมีการสราง
สะพานเช่ือมสําหรับการขามไปมาระหวาง
แผนดินใหญและเกาะ ความสวยงามที่ปะทะ
สายตานักทองเท่ียวเร่ิมต้ังแตในทะเลสาบเกรฟ
ไปจนถึงตัวปราสาทที่สรางดวยสถาปตยกรรม
แบบโกธิก หากไมเลือกเดินขามสะพานก็
สามารถลองเรือใบไปจอดเทียบทาหนาปราสาท
ไดเลย และยังเปนแหลงทํากิจกรรมทางน้ําอีก
ดวย โดยรอบปราสาทซ่ึงเปนพ้ืนท่ีบนเกาะน้ันจะ
เปนสวนเขียวๆ มองดูสบายตา สวนภายใน
ปราสาทนักทองเท่ียวสามารถเขาไปชมทองพระ
โรง หองเก็บสมบัติล้ําคาและคุกใตดินได นําทานเดินทางสูเมือง เคานัส (Kaunas) 
เมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศลิทัวเนีย เมืองเคานัสน้ีถือเปนเมืองศูนยกลางใน
ภูมิภาคน้ีมาต้ังแตชวงยุคศตวรรษที่ 15 เปนเมืองท่ีมีความสําคัญในดานการเปน
เมืองสําคัญทางดานประวัติศาสตร เปนเมืองศูนยกลางท้ังดานเศรษฐกิจการคา 
การศึกษา และวัฒนธรรมมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีเมืองเคานัสยังเคย
เปนเมืองหลวงช่ัวคราวของลิทัวเนีย และเคยไดช่ือวา “ลิตเต้ิล ปารีส” ดวยความ
ร่ํารวยทั้งดานวัฒนธรรม แฟช่ัน การคา และการศึกษาที่คลานคลึงกับปารีสอยาง
มาก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเท่ียวชม ยานเมืองเกาเคานัส (Kaunas Old Town) ท่ีไดช่ือวาเปน

ศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเมือง มากมาย
ดวยแลนดมารกและส่ิงกอสรางที่ไดถูกอนุรักษ
เอาไวอยางดีต้ังแตชวงยุคกลาง ทานจะไดเห็น
ศิลปะจากหลายยุคไมวาจะเปน โกธิค เรเนส
ซองส และบาโรค ที่ผสมผสานเขากันไดอยางดี 
ในยานน้ีทานจะไดเห็น ศาลาวาการเมืองเคานัส 



 

 

(Kaunas Town Hall) อาคารโบราณสีขาวท่ีโดดเดนดวยหอคอยสูงถึง 53 เมตร 
เปนอาคารที่สูงที่สุดในยานเมืองเกาแหงน้ี ศาลาวาการไดถูกเร่ิมสรางข้ึนคร้ังแรก
เมืองป 1542 มีการสรางเสริมเพิ่มเติมและบูรณะใหมหลายตอหลายคร้ัง แตศาลา
วาการแหงน้ีก็เปนศูนยกลางเมืองมาต้ังแตชวงยุคกลาง ไมวาจะเปนสถานท่ีชุมนุม 
ซื้อขายแลกเปล่ียน จัดงานร่ืนเริง จัดงานแตงงาน หรือกระท่ังพิธีสําคัญทาง
การเมืองก็มักจัดข้ึนที่น่ี ชม มหาวิหารเคานัส (Kaunas Cathedral) มหาวิหาร
สําคัญประจําเมืองแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นดวยอิฐในสไตลโกธิคต้ังแตชวงตนศตวรรษที่ 
15 เปนโบสถแหงนิกานโรมันคาทอลิกท่ีอุทิศแด เซนตปเตอรและเซนตพอล และได
ถูกจัดใหเปนหน่ึงในส่ิงกอสรางท่ีเปนมรดกทางประวัติศาสตรที่สําคัญของลิทัวเนีย
อีกดวย นําทานชมอีกหน่ึงแลนดมารกสําคัญ ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) 
ปราสาทโบราณท่ีสันนิษฐานวาไดถูกสรางข้ึนต้ังแตชวงกลางศตวรรษท่ี 14 สวยสงา
ดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค ตัวปราสาทต้ังอยูใกลกับจุดบรรจบของสองแมน้ํา 
ออกแบบใหเปนท้ังป�อมปราการป�องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Europa Royale Kaunas หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่ส่ี  เคานัส – ลัตเวีย - พระราชวังรูนดาเล –  ริกา – ยานเมืองเการิกา 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขามพรมแดนสู ประเทศลัตเวีย 
(Latvia) สูเมือง ฟลสรันดาเล 
(Pilsrundale) เพ่ือเขาชม พระราชวังรูนดา
เล (Rundale Palace) ส่ิงกอสรางท่ี
สวยงามดวยสถาปตยกรรมบารอกและรอกโค
โค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
“Francesco Bartolomeo Rastrelli” ซ่ึงเปนคนเดียวกับที่เคยออกแบบ
พระราชวังเฮอรมิเทจในนครเซนตปเตอรสเบิรกแหงรัสเซีย สําหรับพระราชวังรูน
ดาเลแหงน้ีถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนพระราชวังฤดูรอนของดยุคแหงคอรทแลนด 
(Dukes of Courtland) “เอิรน โจฮัน ไบรอน” ในศตวรรษที่ 18 ภายใน



 

 

พระราชวังรูนดาเลจะเต็มไปดวยหองตางๆ กวา 200 หอง แตจะเปดใหเขาชมแค
เพียงหองหลักๆ เทาน้ัน และท่ีไมควรพลาดชมก็คือ “หองเตนรํา” ที่มีไวสําหรับค่ํา
คืนแหงความร่ืนเริงของงานเล้ียงบุคคลระดับสูง ถาเรามองไปรอบหองจะเห็นวา
เนนการใชสีขาวโพลนไปทั้งหองเพ่ือใหทุกค่ําคืนน้ันมีจุดสนใจอยูที่เหลาผูรวมงาน
ทั้งหลายที่จะเขามาในงานดวยเคร่ืองแตงกายที่สวยงาม แตจะไปเนนความโดดเดน
ของหองตามเพดานและมุมหองดวยรูปสลักมากกวา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานสูเมืองที่ไดช่ือวาเปนเมืองที่สวยงามที่สุดอีกแหงหน่ึงในแถบทะเลบอลติก 
เมืองริกา (Riga) เพราะทั่วทั้งเมืองเต็มไปดวยสถาปตยกรรมเกาแกบนอาคาร
สถานท่ีทั้งหลาย เราสามารถชมศิลปะโกธิก บารอก และอารทนูโวไดอยางเต็มอ่ิม
ที่ริกาแหงน้ี วากันวาในตัวเมืองริกาคือศูนยรวมของอาคารสถาปตยกรรมอารทนูโว
ที่มากมายท่ีสุดในยุโรปซ่ึงสรางข้ึนต้ังแตเม่ือกวา 800 ปที่แลว ในขณะเดียวกัน
ชวงศตวรรษที่ 14-15 ริกามีช่ือเสียงในดานการ
เปนเมืองทาทางทะเลที่มีการติดตอทําการคากับ
ตางชาติ ชวงน้ันจะมีพอคาจากหลายประเทศ
ใกลเคียงเขามาคาขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน
คอนขางมาก กลายเปนเสนหดีๆ สําหรับริกาที่
มากมายดวยประวัติศาสตร เมืองเกา รานคา 
รานอาหาร โรงแรมและแหลงชอปปم�งสินคาเการาคาถูกมากมาย  
นําทานสู ยานเมืองเการิกา (Riga Old Town) ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร
สันนิษฐานวาเดิมทีเมืองริกาถูกสรางใหเปนปราการดานแรกที่ย่ิงใหญเพ่ือพรอม
ป�องกันขาศึกดวยการกอกําแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและยาวถึง 2 
กิโลเมตร รอบกําแพงสรางหอสังเกตการณไว 29 จุด จนราวป 1422 ก็มีการ
สรางป�อมสูง 4 ช้ันข้ึนเพ่ิมเติมพรอมกับการขุดคูลอมเมืองกวาง 90 เมตรเพ่ือให
การเขาถึงของขาศึกทําไดยากเย็นข้ึน และยังประทับปนใหญไวเปนระยะ เท่ียวชม
ยาน โดมสแควร (Dome Square) ลานกวางท่ีเปนสัญลักษณสําคัญของเมือง 
และน่ีคือท่ีต้ังของ วิหารแหงริกา (Riga Dome Cathedral) ที่ย่ิงใหญแหงเมือง
น้ี และยังถือเปนวิหารในยุคกลางท่ีใหญที่สุดในประเทศแถบบอลติกอีกดวย วิหาร



 

 

แหงริกาสรางข้ึนเมื่อป 1211 ตอมาในป 1226 
วิหารแหงริกาไดถูกตอเติมใหย่ิงใหญข้ึนกวาเดิม 
และอลังการขึ้นอีกในป 1595 มีหอคอยสูง 90 
เมตร แตก็ยังคง ท้ังยังเปนวิหารท่ีเกาแกที่สุดใน
เมืองริกาแหงน้ี ความสวยงามอยูเชนเดิมไม
เปล่ียนแปลง ชม “อนุสาวรียอิสรภาพ” 
(Freedom Monument) ซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณแหงอิสรภาพของชาวลัตเวียท่ี
หลุดพนจากชาติมหาอํานาจทั้งหลาย อนุสาวรียturaida castleแหงน้ีสรางในป 
1935 เปนรูปหญิงสาวนามวา “Milda” กําลังชูดาว 3 ดวงไวเหนือศีรษะจนสุด
แขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร ซ่ึงดาวทั้งสามน้ันเปนสัญลักษณแทนการ
รวมตัวกันของภูมิภาคทั้งสามของลัตเวียซ่ึงก็คือ Kurzeme, Vidzeme และ 
Latgale ผานชม ปราสาทริกา (Riga Castle) ปราสาทสวยหลังใหญริม
แมน้ําดัวกาวา ตัวปราสาทสรางข้ึนคร้ังแรกในป 1330 แตสรางข้ึนใหมในชวง
ศตวรรษที่ 15-16 แมจะผานการบูรณะมาหลายตอหลายครั้ง แตปราสาทริกาก็ยัง
สวยและย่ิงใหญไมเส่ือมคลาย ปจจุบันปราสาทริกาเปนที่พํานักของประธานาธิบดี
ของลัตเวีย และเปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก ณ Riga island Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่หา  ริกา – ชิกุลดา – ปราสาททูไรดา – พารนู – ทาลลินน  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมือง ชิกุลดา (Sigulda) เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยูหางออกไป

จากเมืองริกาไมไกล นําทานเขาชม ปราสาททูไรดา (Turaida Castle) ปราสาท
หลังใหญน้ีไดถูกสรางข้ึนในป 1214 เพ่ือเปนป�อมปราการของเมือง ตัวปราสาท
สรางข้ึนดวยอิฐสีแดงตามสไตลบอลติกโบราณ สวนหอคอยทั้งสองน้ันไดถูกสราง
เพ่ิมเติมข้ึนมาในภายหลังพรอมการตอเติมตัวปราสาทจนย่ิงใหญดังปจจุบัน ตัว
ปราสาทไดถูกใชงานมาอยางตอเน่ืองจนเกิดเหตุไฟไหมคร้ังใหญในป 1776 
หลังจากน้ันก็ถูกทิ้งราง จนป 1976 มีนักโบราณคดีไดเขามาทําการบูรณะข้ึนใหม



 

 

ใหคืนสภาพเหมือนเดิมใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได ปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑใน
นักทองเที่ยวไดเขาชมภายในได  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานสู ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) ท่ีเมืองตากอากาศช่ือดังในแถบทะเลบอล

ติก และเปนที่นิยมสําหรับนักทองเท่ียวมาก เมืองที่วาน้ีก็คือ “ปารนู” (Parnu) 
เมืองแหงการพักผอน เมืองแหงการทํากิจกรรมวันหยุดริมชายหาด ทามกลางการ
เที่ยวชมแนวอาคารบานเรือนโบราณสไตลอารทนูโว และยังมีมุมใหชอปปم�งในยาน
ตัวเมืองดวย สวนโรงแรมและรานคารานอาหารก็มีไวรอตอนรับนักทองเที่ยว
มากมายอยูแลว ปารนูเกิดเปนเมืองข้ึนมาก็ราวป 1251 ในอดีตปารนูเปนเมืองทา
ที่สําคัญของเอสโตเนีย จนปจจุบันก็มีความสําคัญในแงการเปนเมืองรีสอรทที่สามา
รถสรางรายไดจากนักทองเที่ยวใหกับประเทศไดอยางมากมาย ซ่ึงจะมี
นักทองเที่ยวหนาตาข้ึนก็ในชวงฤดูรอนราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกป นํา
ทานเดินเลนชมเมือง และชม บานไม (Wooden House) บานที่ถูกสรางดวย
สไตลเอสโตเนียแบบด้ังเดิมที่ยังมีใหเห็นอยูทั่วไปในตัวเมืองปารนู 

 นําทานเดินทางสูเมือง ทาลลินน (Tallinn) ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนเมืองที่
สวยงามและเกาแกท่ีสุดในยุโรปเหนือ มีประวัติความเปนมายาวนาน มีกําแพง
เมืองเกาและป�อมปราการเมืองท่ีผานรอนผานหนาวทามกลางประวัติศาสตรชาติท่ี
มีรากฐานการคงอยูของมนุษยมานานกวา 3,000 ป เอสโตเนียซ่ึงเปนดินแดน
ทรงคุณคาจนไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดยยูเนสโกในป 1997 ในอีก
ดานหน่ึงเอสโตเนียไดช่ือวาเปนเมืองแหงเทพนิยาย เพราะไมวาจะมองในมุมไหนก็
จะสวยงามไปดวยยอดโดมของอาคารและโบสถวิหารตางๆ ความสวยงามบน
ตําแหนงเหมาะๆ ของเอสโตเนียทําใหในอดีตทั้งสวีเดน เยอรมัน เดนมารก 
ฟนแลนดและรัสเซียตางก็ตองการไดไวเปนสมบัติของตัวเองดวยเป�าหมายที่จะทํา
ใหประเทศเล็กๆ แหงน้ีเปนเมืองตากอากาศจากการท่ีมีชายหาดสวยแตเงียบสงบ
ซึ่งโดดเดนที่สุดในแถบทะเลบอลติก และในแตละฤดูก็จะใหบรรยากาศท่ีตางกันไป
สําหรับการพักผอนของชาวเมือง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Hotel Europa หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่หก ทาลลินน – ยานเมืองเกาทาลลินน – ยานทูมเปย - เฮลซิงกิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเที่ยวชมเมือง ทาลลินน (Tallinn) ท่ี
บริเวณ ยานเมืองเกา (Old Town) ท่ีน่ีเปน
แหลงชมสถาปตยกรรมโบราณของเกาของแก
ในทาลลินน เราจะไดพบกับอนุสาวรียและ
ส่ิงกอสรางที่มีมาต้ังแตในศตวรรษท่ี 14 มี
โบสถเกา บานเรือนเกาแตสวยงาม มีตรอก
เล็กๆ นําเดินไปยังหมูบานที่ดูมีเสนหมากจน
เหมือนเรากําลังยอนยุคกลับไปในอดีต 
ขณะเดียวกันก็มีการผสมผสานความทันสมัย
แฝงไวดวยนานารานคา รานอาหาร เดินเท่ียว
ชมใน “ยานทูมเปย” (Toompea) จากการท่ี
อดีตเคยเปนยานอยูอาศัยของคนร่ํารวยระดับเจาเมือง เหลาขุนนางและพอคา
วาณิชท้ังหลาย ทําใหนับถึงวันน้ียานทูมเปยจึงเต็มไปดวยปราสาทเกาสูงใหญซ่ึง
เคยเปนบานพักของเจาเมืองเดิมในอดีต และถูกปรับสภาพใหเปนท่ีต้ังของ
หนวยงานราชการ เปนศูนยกลางการบริหารประเทศ ชม โบสถอเล็กซานเดอร 
เนฟสก้ี (Alexander Nevsky Cathedral) ซ่ึงเปนโบสถรัสเซียนออรโธดอกซที่
ใหญที่สุดในเอสโตเนียและยังเปนโบสถท่ีใหญที่สุดในทาลลินนอีกดวย สรางตาม
พระบัญชาของ “ชารล อเล็กซานเดอรท่ี 3” ในระหวางป 1894-1900 โดยมี
ชางฝมือจากนครเซนตปเตอรสเบิรกเปนผูรับพระบัญชาน้ันในการออกแบบ และ
โบสถอเล็กซานเดอร เนฟสก้ียังเคยอยูในการดูแลของคณะสงฆจากมอสโควมา
กอนเพราะถูกสรางขึ้นในยุคที่เอสโตเนียยังคงอยูภายใตการปกครองของรัสเซีย 
โบสถอเล็กซานเดอร เนฟสก้ีเปนส่ิงกอสรางที่แสดงถึงสถาปตยกรรมท่ีสวยงามได
อยางโดดเดนท่ีสุดอีกแหงหน่ึงในยุโรป ตัวอาคารโบสถประกอบดวย 5 โดมทรงหัว
หอม และจุดเดนอีกอยางหน่ึงของโบสถหลังน้ีคือบนตัวหอคอยจะมีระฆังแขวนไวถึง 
11 ใบ ซ่ึงใบที่มีเสียงดังกองกังวานและใหญท่ีสุดจะมีน้ําหนักถึง 15 ตัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 นําทานข้ึนเรือเฟอรร่ี เพ่ือขามฟากไปยัง เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศ
ฟนแลนด (Finland) เมืองหลวงปจจุบันของฟนแลนดและยังเปนเมืองที่ใหญท่ีสุด
ของประเทศอีกดวย เฮลซิงกิเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก มีวัฒนธรรมโบราณ
สงผานมาในรูปแบบของสถาปตยกรรมสวยๆ ใหไดเห็นกันตามหนาโบสถวิหาร
ทั่วไป มีรูปปم�น รูปสลัก ประติมากรรมตางๆ มากมายจากการแผอิทธิพลของ
จักรวรรดิรัสเซียท่ีย่ิงใหญในอดีต บรรยากาศของการปะปนกันระหวางความเปน
เมืองเกาและเมืองใหมผสมกลมกลืนกลายเปนเสนหใหเฮลซิงกิพรอมๆ กับท่ีเปน
อีกเมืองหน่ึงท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีติดอันดับตนๆ ของโลกดวย ในอีกดาน
หน่ึง แหลงชอปปم�งที่มีช่ือเสียงของเฮลซิงกิก็มีอยูไมนอยไปกวาเมืองอ่ืนท่ัวยุโรป 
ประเภทสินคาแบรนดเนมช่ือดังระดับโลกน้ันมีอยูแลว แตส่ิงท่ีเปนหนาเปนตาของ
ฟนแลนดเห็นจะไมพนสินคาพ้ืนเมืองทั้งหลาย โดยเฉพาะหนังกวางเรนเดียรซ่ึงเปน
สัตวเศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศ อิสระชอปปم�ง ถนนมานไฮม (Manheim 
Street) เพ่ือพบกับศูนยรวมนานาสินคาแบรนดเนมที่มีอยูตลอดแนวถนน ถนน
สายน้ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคาขนาดใหญรอใหนักทองเท่ียวแวะเขาไปชอปกันให
สนุก จะหมดเน้ือหมดตัวกันก็คราวน้ี แตก็ใชจะมีดีแคการเปนยานชอปปم�ง เพราะ
ถนนสายน้ีจะมีอาคารที่มากดวยสถาปตยกรรมสวยๆ ใหเราไดชมถนนหนทางที่
กวางขวาง ไมแออัดดวยรถและผูคนทําใหแมจะเดินเลนก็ยังสุนทรีย ไดบรรยากาศ
ดีๆ ของการชมเมืองแบบสบายอกสบายใจ ซ่ึงก็เปนอีกมุมหน่ึงในเฮลซิงกิที่
นักทองเที่ยวตางชาติควรเขามาทําความรูจักและสัมผัสกับความเปนเมืองหลวงของ
ฟนแลนดแหงน้ี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Cumulus Resort Airport Congress หรือระดับ

เดียวกัน 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด เฮลซิงกิ – เซเนท สแควร – มหาวิหารเฮลซิงกิ – มหาวิหารอุสปนสก้ี - สนามบิน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนท สแควร 

(Senate Square) จัตุรัสกลางเมืองที่
ย่ิงใหญท่ีสุดของเฮลซิงกิอยูที่น่ี ลานกวาง
ศูนยกลางทุกกิจกรรมของเมืองและเปนพ้ืนท่ี
ประวัติศาสตรอันยาวนานของเฮลซิงกิ และถือ
เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองที่นักทองเที่ยว
ตางชาติจะตองเดินทางเขามาชมและถายภาพ
เปนที่ระลึกเสมอ ซ่ึงสวนใหญจุดน้ีมักเปนจุด
แรกในการเร่ิมตนเท่ียวชมเฮลซิงกิ ใจกลาง
เซเนท สแควรสงางามโดดเดนดวย อนุสาวรีย
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 หน่ึงในกษัตริยแหง
ราชวงศโรมานอฟผูทรงไดรับการถวายฉายาวา “ซารผูใหอิสรภาพ” จากการ
ประกาศเลิกทาสใหเอกราชแกชนชาวรัสเซีย แตกลับถูกลอบปลงพระชนมในป 
1881 จึงมีการสรางอนุสาวรียแหงน้ีข้ึนในป 1894 เพ่ือแทนการรําลึกถึงความ
ย่ิงใหญของพระเจาอเล็กซานเดอรที ่2 ท่ีทรงสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนกับ
รัสเซียซ่ึงมีสวนเช่ือมโยงถึงการพัฒนาฟนแลนดดวย นําทานถายรูปดานหนา มหา
วิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) อาคารหลังสีขาวท่ีเห็นไดชัดเจนเม่ือยืนอยู
บนเซเนท สแควร แตเดิมเรียกมหาวิหารแหงน้ีวา “โบสถนิโคลัส” ถือเปนแลนด
มารกสําคัญอีกแหงของเมือง ตัวอาคารหลังใหญสีขาวบริสุทธ์ิ ตัดกับสีเขียวมรกต
ของหลังคาโดม เปนสถาปตยกรรมช้ินงามอีกแหงของเฮลซิงกิที่ไมควรพลาดชม
เด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเปนศาสนสถานแหงคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่
ออกแบบสรางดวยสไตลนีโอคลาสสิก และสรางเสร็จสมบูรณในป 1852  ภายหลัง
มีการบูรณะและสรางตอเติมท้ังสวนของโดมและใตอาคารมหาวิหาร ปจจุบัน
กลายเปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยมมาก แลวนําทานแวะไปถายรูป
ดานหนา มหาวิหารอุสเปนสก้ี (Uspenski Church) โบสถคริสตนิกายออรโธ
ดอกซท่ีใหญที่สุดในยุโรปตะวันตกซึ่งสรางข้ึนต้ังแตป 1868 และสรางเสร็จในอีก 



 

 

6 ปหลังจากน้ัน ถือเปนศาสนสถานที่สรางข้ึนเพ่ือแทนความสัมพันธที่มีตอรัสเซีย
ซึ่งเคยเขามาปกครองฟนแลนดนานเกินกวา 100 ป ท้ังภายนอกและภายในมหา
วิหารแหงน้ีจึงสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด เพราะสรางดวย
สไตลมหาวิหารเกาท่ีเคยมีในกรุงมอสโกเม่ือราวศตวรรษที่ 16 

 โดดเดนดวยเอกลักษณสําคัญที่ทําใหใครๆ ตางก็จําไดดวยโดมทองบนยอดหลังคา
เขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน้ําตาลแดงเอาไว แตก็สรางเสร็จหลังจากท่ีสถาปนิก
ผูออกแบบเสียชีวิตไปแลว มหาวิหารอุสเปนสก้ีถูกสรางอยูบนหนาผาสูงแถบชาน
เมืองท่ีเปนเหมือนจุดชมวิวเมืองไดท่ัวและกวางไกล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
17.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟนแอร เที่ยวบินท่ี AY141 แวะเปล่ียน

เคร่ือง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 
วันที่แปด กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 7-14 / 14-21/21-28 พ.ค. 62 
28 พ.ค.-3 มิ.ย. 62 

 
 
 
 
49,900.- 

มิถุนายน 4-11 /11-18 /18-25 มิ.ย. 62  



 

 

 
 
 
 
 
 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
 อัตราน้ีรวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินฟนแอร (AY) 
✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท) ทางสถานทูตจะไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

กันยายน 3 - 10 /10 – 17 / 17- 24  50,900 

ตุลาคม 3 - 10 / 10 - 17 / 15 - 22 

50,900 พฤศจิกายน 9 - 16 / 23 - 30  

ธันวาคม 5 - 12 



 

 

✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 23 กิโลกรัม/1คน/1ใบ 
เทาน้ัน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ข้ันต่ํา 100 บาท / วัน / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมคาวีซา 3,500 บาท 
(หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และ
ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 



 

 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ได
ระบุไวโดยท้ังหมด 

 
เอกสารท่ีตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมี
พาสปอรตเลม 
เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอ
การอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉาก
หลังเปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเคร่ืองประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 ทะเบียนบานตัวจริงและสําเนา พรอมแปลภาษาอังกฤษ  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ถามี) 

4. กรณีเปนพนังงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 
6. หลักฐานทางการเงิน  



 

 

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ยอนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปจจุบันในวันที่ย่ืนวีซา) 
ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไมตํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงให
เห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะ
ใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา  

หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน  
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดาหรือมารดา (คนใดคนหน่ึง)  
- จดหมาย ยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทานอยู 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการทํางาน บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ) 
- หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ) 
9.2 เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมาย ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงค

ในการอนุญาตใหบุตร เดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเก่ียวกับช่ือ, นามสกุล, วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานที่เกิดและจํานวน
บุตรของผูเดินทาง 
11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได



 

 

ชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หาก
สถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
13. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทาน และคาวีซาอีก 
3,500 บาท กอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซาได 
 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ 
ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
 
กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังฤษ  
ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา
พาสปอรต)................................................................................................................. 
ที่อยู
..........................................................................................................................................................
...... 
เบอรโทรศัพท..................................................... เบอรมือถือ
........................................................................ 



 

 

E-
Mail.................................................................................................................................................
.......... 
สถานะ  สมรส      โสด 
เลขท่ีพาสปอรต................................................... วันหมดอายุ
...................................................................... 
วัน/เดือน/ป เกิด............................................. อาชีพ
................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานท่ีทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน................................................. 
EMail……………………………………………………………. 
อาหาร   ไมรับประทานเน้ือวัว      มังสวิรติ           มุสลิม      
    อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................      
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ
...............................  
  ไมเคย  
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ
...............................  
  ไมเคย  
**หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ เพราะ
หากในหนาวีซามีคําวา “VIS” จะไดรับการยกเวนไมตองสแกนลายน้ิวมืออีก แตหากเปนคํา
วา “VIS O” จะตองทําการสแกนลายน้ิวมืออีกคร้ัง 

 


