
 

  

 

รหัส VTG 2000019 
ทัวร  Baltic Beautiful 4 Caps ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโทเนีย ฟนแลนด 7 วนั  (AY) 
เฮลซิงกิ – วิลนีอุส – ปราสาททราไก – เคานัส - เมืองซัวเล - เมืองรันดาเล - รกิา - แปรนู - 
ทาลลินน - ลองเรือเฟอรรี ่- จัตุรัสซีเนท - ถายรูปกบัมหาวิหารอุสเพนสกี – ชอปปم�ง 
 

 
 



 

  

 

 
                   โดยสายการบินฟนนแอร (AY) 
 
 บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางสูดินแดนยุโรปเหนือ กับ 4 ประเทศดัง ลทิัวเนีย  ลัตเวีย  
เอสโทเนีย และประเทศแถบสแกนดิเนเวียอยางฟนแลนด พบกับความสวยงามของเมืองตางๆ ที่
เคยเปนสวนหน่ึงของอาณาจักรรัสเซยีมากอน ชมความสวยงามของเหลาปราสามและธรรมชาติที่
งดงาม ดงัน้ี.. 
วิลนีอุส  เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย และเปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ ตั้งอยูทางดาน

ตะวันออกเฉียงใตตั้งอยูระหวางแมน้ําสองสาย  
ทราไก   เมืองหลวงเกาของประเทศลิทัวเนีย  
คานัส   เมืองใหญเปนอันดับ 2 ของลิทัวเนีย เคานัสเคยเปนเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศ

ลิทัวเนีย  
ซัวเลย  เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของลิทัวเนียและเปนเมืองหลวงแหงแควนเซาเล

เคาต้ี  
รันดาเล  หรือฟวลรันดาเล ที่ต้ังของ พระราชวังรันดาเล หน่ึงในงานสถาปตยกรรมสไตล

บาร็อคในประเทศลัตเวียเปนพระราชวังที่ใหญที่สุดของลัตเวีย  
ริกา  เมืองหลวงของประเทศลตัเวียซึ่งอดีตเคยเปนเมืองทาและเปนศูนยกลางการขนสง

ทางรถไฟที่สําคัญของรัสเซีย ปจจุบันไดบรูณะและฟم�นฟูใหมีความทนัสมัย จนกลาย
มาเปนศูนยกลางการศึกษา วฒันธรรม และอุตสาหกรรม 

ทาลลินน   เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย  ซึ่งตั้งอยูทางชายฝم�งตอนใตของอาวฟนแลนด มี
ชื่อเสียงในเร่ืองของสถาปตยกรรมอันวิจิตรงดงามในชวงยุคกลาง 

เฮลซิงกิ  เมืองหลวงใหญของประเทศฟนแลนด ตั้งอยูทางใตของประเทศ ริมชายฝم�งอาว
ฟนแลนด เฮลซิงกิไดรบัฉายาวาเปน “ธิดาแหงทะเลบอลติก” เน่ืองจากความงดงาม
และโดดเดนของวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากทั้งทางฝم�งยุโรป
และรัสเซีย 

 
 
 



 

  

 

กําหนดการเดินทาง    12-18 ก.พ. / 22-28 มี.ค.2563 
 
วันแรก สุวรรณภูมิ 
 
20.00 น.  นัดคณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 

เคานเตอร G สายการบินฟนนแอร เจาหนาที่คอยใหความสะดวกเรื่องเช็คบัตร
โดยสารและสัมภาระ 

23.05 น.   นําทานออกเดินทางสูกรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย โดยสายการบินฟนนแอร  
เที่ยวบินที่ AY-144 
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบ
เวลาการเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสาร
สวนตวัของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไว
ลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 

 
วนัที่สอง เฮลซิงกิ (ฟนแลนด)-วิลนีอุส (ลิทัวเนีย) 
 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด เพ่ือแวะเปลีย่นเครื่อง 
07.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY-1101 
09.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ประเทศลิทัวเนีย นําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง ชม 
เมืองวิลนีอุส เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนียและเปนเมืองที่ใหญที่สุดของ
ประเทศ ตั้งอยูทางดานตะวันออกเฉียงใต ชมเมืองเกากรุงวิลนีอุส 
(Vilnius) ตั้งอยูระหวางแมน้ําสองสาย เนริส (Neris) และ วิลเนเลเล 
(Vilnele) และลอมรอบไปดวยเนินเขาที่มีตนไมเขียวขจี เปนเมืองทีส่วยที่สุดใน
ลิทัวเนีย สรางขึ้นในปค.ศ.1323 โดยเมืองวลินีอุสมีชื่อเสียงทางดานงาน
สถาปตยกรรมอันเกาแก จึงไดรบัสมญานามวาเปนเมืองหลวงแหงวัฒนธรรมของ
ยุโรปต้ังแตยุคโกธิค เรอแนสซองค บาร็อค และ คลาสสิค ตั้งอยูในผังเมืองแบบยุค



 

  

 

กลาง ทําใหยูเนสโกประกาศใหเมืองเกาวิลเนียสเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1994 ชม
ความสวยงามของโบสถสวยๆ และวิหารตางๆ ที่ตกแตง ในแบบบบาร็อคและโกธิค 
ภายในเมืองมีสถานที่ทองเท่ียวที่เปนผลงานสถาปตยกรรมอันทรงคุณคามากมาย 
ถายรูปกับคารตางๆ อาทิเชน โบสถเซนตแอน ซึ่งถือวาเปนหน่ึงในโบสถที่สวยที่สุดใน
วิลนีอุส ใหทานถายรูปกับอนุเสาวรียที่โดดเดนอีกแหงหน่ึงของเมืองวิลนีอุส ซึ่งเปน
อนุเสาวรีย 3 crosses หรืออนุเสาวรียไมกางเขน ถูกสรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที ่
17 และเปนสัญลักษณของเมืองในเวลาตอมา เดิมทีทําขึ้นจากไม ปจจุบันมีการ
ปรับปรงุบํารุงขึ้นใหม โดยการสรางขึ้นดวยคอนกรีตเพ่ือความแข็งแรง ซึ่งไดรบัการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวโปแลนดและลิทัวเนียรวมถึงประตมิากรชาวลิทัวเนีย โดย
สรางขึ้นบนเนินเขาเบรค ใหทานถายรูปรวมถงึชมทัศนียภาพงดงามของเมอืงไดอีก
ดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินชมอาคารสวยงามของมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดของแถบทะเลบอลติก

และเกาแกที่สุดในแถบยุโรปกลางดวย และปจจุบันเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญ
ที่สุดในลิทวัเนีย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1579 โดยแกรนดดยุคแหง
ลิทัวเนียและกษัตริยแหงโปแลนด ใหทานถายรูปกบั Gate of Dawn หรือกําแพง
เมืองจากศตวรรษที ่16 ชมยานเมืองเกาท่ีถอืวาเปนเขตเมืองเกาที่ใหญที่สุดในเขต
ยุโรปกลาง และถายรูปกับความงดงามของอาคารเกาแกเมื่อครัง้สมยัศตวรรษที่ 15-
16 ถายรูปกับกลุมอาคารเมืองเกาและวิหารตาง ๆ Orthodox Church of the 
Holy Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and 
Bernardine, Vilnius University และ Gediminas Tower เปนตน และนํา
ทานเขาชมภายในของโบสถ St.Peter and Paul Church มีเวลาใหทานเดินเลน
บนยานถนนสายหลักของเมือง ไดแก ถนนเกดิมินัสอเวนิว นอกจากเปนถนนสายหลัก
แลวยังเปนที่ต้ังของหนวยงานงานรัฐบาลหลายแหง อาทิ รัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญและ
กระทรวงตางๆ แหงรัฐ นอกจากน้ี ยังประกอบไปดวยสถาบันทางวฒันธรรม อาทิเชน 
โรงละครแหงชาติ  ธนาคารแหงลทิัวเนีย สถาบันดนตร ีหอสมุดแหงชาติ ใหทาน
ถายรูปกับอาคารงดงามตางๆ และใหทานมีเวลาเลือกซื้อสินคาทั้งของที่ระลึกจาก
ยานถนนคนเดิน ที่ชวงเย็นจะมีการปดการจราจร เพ่ือใหผูคนออกมาจับจายซื้อของ 



 

  

 

และสามารถอิสระใหทานเดินเลนได ซึ่งเปนถนนทีเ่ช่ือมตอกับพระราชวังและจัตุรัส
โบสถและเมืองเกาของวิลนิอุส 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Ibis Styles Vilnius หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม วิลนีอุส-ทราไก-เคานัส (ลิทัวเนีย) 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม   
 นําทานเดินทางสู เมืองทราไก Trakai (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี อดีต

เมืองหลวงเกาของประเทศลิทวัเนีย ที่มีประชากรหลายเช้ือชาติอาศัยอยูรวมกัน 
โดยเมือง ทราไก เปนเมืองตากอากาศที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวจํานวนมาก 
เพราะต้ังอยูใกลกับเมอืงวีนีอุส เมืองหลวงในปจจุบัน อีกทั้ง ทราไก ยังเปนเมืองที่มี
สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามมากมาย ตวัเมืองรายลอมดวยทะเลสาบ
หลายแหง นอกจากน้ี เมืองทราไก ยงัมีสถานที่ทองเท่ียวเชิงประวตัศิาสตรอัน
ทรงคุณคา ที่ทําใหคนรุนหลังไดเรียนรูประวตัิศาตร ความเปนมาของชาติไดเปนอยาง
ดี นําทานเขาชม ปราสาททราไก Trakai Castle หรือปราสาทที่ใครหลายๆคน
เรียกวา Little Marienburg ตั้งอยูบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ สรางขึ้น
ในชวงศตวรรษที่14 เปนปราสาทที่ทานแกรนดดุก วีเทาทัส ที่ประสงคใชชวีิตในชวง
บั้นปลาย กอนที่จะกลายเปนคุกในชวงศตวรรษที่ 17 โดยอีกดานหน่ึงของปราสาท 
เปนที่ต้ังของโบสถและสํานักสงฆในนิกายเบเนดิกทีน ชมความงดงามทัศนีภาพ
โดยรอบทะเลสาบกับตัวปราสาทที่สามารถบอกเลาเรื่องราวในประวัติศาสตรไดเปน
อยางด ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเคานัส Kaunas เมอืงใหญเปนอันดับ 2 ของลิทัวเนีย 

เคานัสเคยเปนเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในชวงตนคริสตศตวรรษที ่
20 ตั้งอยูตรงที่บรรจบกันของแมน้ําเนริส และแมน้ําเนมาน (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) ใหทานแวะถายรูปกับภายนอกของปราสาเคานัส เปนปราสาทที่
กอสรางขึ้นในชวงยคุกลางหรือชวงศตวรรษที ่14 ในแบบโกธิค เปน 1 ใน 3 ปราสาท



 

  

 

ที่ยังองอยูในปจจุบัน ใหทานเดินเลนในเขตเมืองเกาของเมืองเคานัสซึ่งเปนที่ตั้งของ
ศาลาวาการเมืองหรือ Town Hall ถือเปนใจกลางเมืองเกา ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.
1542 ลักษณะคลายหอคอยมีความสูงกวา 53 เมตร ถือเปนอาคารที่สูงที่สุดในเขต
เมืองเกาเคานัส ซึ่งอาคารหลังน้ีปจจบุันไดมกีารสรางขึ้นใหมเรื่อยมาหลังจากที่เคยถูก
ไฟไหมทําลาย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 จากน้ันนําทานเขาสูทีพ่ัก Ibis Kaunas Centre หรือระดับเทียบเทา   
 
วันที่สี่ เคานัส-ซัวเล (ลิทัวเนีย)-รันดาเล-ริกา (ลัตเวีย)  
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม   
 นําทานเดินทางสูเมืองซัวเลยหรือเซาเล Siauliai เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 

ของประเทศลิทัวเนียเมืองหลวงแหงแควนเซาเลเคาต้ี และเมืองที่มีความเกาแกอีก
เมืองหน่ึง ในอดีตเคยถกูเผาในยุคสงครามถึง 7 ครัง้ดวยกันปจจบุันทางการไดฟم�นฟู
จนกลายมาเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่สําคัญเมืองหน่ึงของ
ลิทัวเนีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นําทานชม สุสานไมกางเขน Hill 
of Crosses  

 สถานที่อันแสดงถึงความเช่ือของผูคนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมนัคาทอลิก ซึ่งมี
มายาวนานนับตัง้แตชวงยุคสงคราม สถานที่แหงน้ีเปรียบเสมือนสุสานไมกางเขนนับ
แสนชิ้น แมกระทั่งปจจบุันน้ีก็ยังมีคนนํามาท้ิงอยางตอเน่ือง ใหทานไดเดินเลนถายรูป
และชมวิวแบบพาโนรามา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองรันดาเล Rundale ประเทศลัตเวีย (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานเขาชม พระราชวังรันดาเล Rundale Palace 
หน่ึงในงานสถาปตยกรรมสไตลบาร็อคในประเทศลัตเวีย ซึ่งเคยเปนสถานที่ประทับ
ในชวงฤดูรอนของทานดยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress 
Anna Ioannovna ซึง่เปนพระราชวังที่ใหญที่สุดของลัตเวีย สรางในศตวรรษที ่18 
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเปนคนเดียวกบัผูสรางพระราชวังฤดหูนาวในเมือง



 

  

 

เซนตปเตอรสเบิรกในรัสเซีย พระราชวังแหงน้ีสรางในสไตลบาร็อคและร็อคโคโค โดย
ใหเปนพระราชวังฤดรูอน แวดลอมไปดวยสวนสวยในชวงฤดูใบไมผลิ และฤดู
รอน ไดรับการตกแตงอยางหรูหรา มีความงดงามตระการตา นอกจากน้ีทานจะยังได
ชมสวนสไตลฝร่ังเศส ทีไ่ดรับการตกแตงอยางงดงามเต็มไปดวยสีสนัของดอกไมนานา
พันธุ  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองรกิา Riga เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นําทานชม ยานเมืองเกากรุงริกา ซึ่งอดีตเคยเปน
เมืองทาและเปนศูนยกลางการขนสงทางรถไฟท่ีสําคัญของรัสเซีย ปจจบุันไดบรูณะ
และฟم�นฟูใหมีความทันสมัย จนกลายมาเปนศูนยกลางการศกึษา วัฒนธรรม และ
อุตสาหกรรมที่ยังคงพฒันาอยางไมหยุดยั้ง เปนเมืองที่มีสวนผสมของอิทธิพลแบบ 
ลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันงดงาม 
ผานชมรองรอยกําแพงเมืองโบราณ  อาคารแบบอารตนูโว ที่สรางในยุคกลาง อายุ
เกาแกกวา 800 ป ผานชมปราสาทริกา ซึ่งปจจุบันไดใชเปนทําเนียบประธานาธิบด ี
นําทานชมภายนอก โบสถเซนตปเตอร St. Peter Cathedral ที่งดงามเปนโบสถ
กอธิคที่สําคัญ และสวยงามที่สุดแหงหน่ึงในเมืองริกา ในอดีตโบสถแหงนี้มีชื่อวา 
“โบสถพอคา” Merchants Church เน่ืองจากเคยใชเปนสถานที่สําหรับจัดประชมุ
ของเหลาพอคาในยุคนั้น ๆ โบสถเซนตปเตอรเปนโบสถแบบโกธิคมาจนถึงป ค.ศ.
1523 กระทั่งถึงชวงการเปลี่ยนนิกายจากคาทอลิกมาเปนลูเธอรัน โบสถแหงนี้จึง
เปลี่ยนเปนโบสถสไตลแบบบาร็อคแทน ชม ป�อมดินปน The Powder Tower 
เดิมเรียกวา Sand Tower สันนิษฐานวามกีารสรางขึ้นตัง้แต ป ค.ศ.17 โดยป�อมน้ี
เอาไวเปนที่เก็บดินปนและมีการถูกทําลายและบูรณะซอมแซมหลายครั้ง จนถงึ ป 
ค.ศ.1999 และปจจุบนัไดเปดเปนพพิิธภัณฑที่จัดแสดงเกี่ยวกับสงครามของลัตเวีย 
ชมอนุสาวรียอิสรภาพ ตั้งอยูยานใจกลางเมืองริกา สรางขึ้นในป ค.ศ.1935 เพื่อเปน
อนุสรณสถานรําลึกถึงเหลาทหารกลาผูเสียสละชีพในสงครามเรียกรองอิสรภาพของ
ลัตเวียระหวางป ค.ศ.1918 ถงึป 1940 โดยอนุสาวรียแหงน้ี ถือเปนสัญลักษณแหง
การประกาศอิสรภาพ และเสรีภาพของลัตเวีย มคีวามสูงถงึ 42 เมตรดานบนประดบั
ดวยรปูปم�นของหญิงสาวถือดาว 3 ดวงเช่ือมตดิกัน ซึง่สื่อความหมายถึงการรวมกัน
ของภูมิภาคทั้ง 3 ของประเทศลัตเวีย  ชมโบสถเซนตจาคอบ เปนโบสถคาทอลิกที่
โดดเดนที่สุดในยานเมอืงเกา ชมโบสถประจําเมืองริกา Riga Cathedral อยูริม



 

  

 

จัตุรัส สรางเมื่อป ค.ศ.1211 โดยบาทหลวงอัลเบิรต ขางในมอีอรแกนขนาดใหญที่สุด
ในยุโรป โบสถแหงมีการซอมแซมและบูรณะหลายครั้ง สไตลของมหาวิหารผสมผสาน
กันระหวางแบบโกธิคกบับาร็อค แลวเสร็จตอนป 1999 เพ่ือใหทันฉลองพรอมกับ
รัสเซียที่ครบรอบกอตั้งกรงุมอสโควมา 850 ป ถือเปนสัญลักษณของเมืองริกาหรือ
ของประเทศลัตเวีย **เพ่ือความสะดวกในการเดินชมและถายรูปและเลือกซื้อ
สินคาตางๆ อิสระใหทานรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 
สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางเขาสูทีพ่กั Rixwell Terrace Design 
หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่หา ริกา (ลัตเวีย)-แปรนู-ทาลลินน (เอสโทเนีย)-ลองเรือเฟอรรี-่เฮลซิงกิ 

(ฟนแลนด)  
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางขามพรมแดนสู กรุงทาลลนิน Tallinn เมืองหลวงของประเทศ
เอสโทเนีย ซึ่งตั้งอยูทางชายฝم�งตอนใตของอาวฟนแลนด หางจากกรุงเฮลซงิกิ เมือง
หลวงของฟนแลนด ประมาณ 70 กิโลเมตร โดยใชเสนทางผาน เมืองแปรนู Parnu 
ประเทศเอสโทเนีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เปนเมืองพักผอนตาก
อากาศในชวงฤดูรอนทีมี่ชื่อเสียงที่สุดในฝم�งตะวันตกริมทะเลบอลตกิ ผานชมความ
สวยงามของเมืองทานจะไดเห็นบานไมแบบ Wooden House ซึ่งเปนเสนหอีก
อยางหน่ึงของเอสโตเนีย ชมความสวยงามของ หาดแปรนู Parnu Beach ที่อยู
ใกลตัวเมืองแปรนูเพียง 15 นาทีเทาน้ัน ในชวงฤดรูอนจะมชีาวเมือง มากมายมา
พักผอนกันที่หาดแหงน้ีพรอมกับชมทัศนียภาพอันงดงาม จนกระทัง่ถึงเมืองทาลลนิน 
Tallinn(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมเมืองทาลลินน ถือเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของสถาปตยกรรมอันวิจติร

งดงามในชวงยคุกลาง รวมทั้งบริเวณเชิงเขาในเมืองยังคงมีกําแพงเมืองโบราณ
หลงเหลืออยู นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบเมืองยังเต็มไปดวยสวนสาธารณะทีม่ีหญา
เขียวขจี มีดอกไมนานาพันธุ ที่ชวยแตงแตมสีสันใหกับเมืองเล็กๆ แหงน้ีใหดูสดใส 



 

  

 

เปم�ยมไปดวยมนตเสนหอันนาหลงใหล นําทานเท่ียวชมยานเมืองเกา Old Town ของ
เมืองทาลลินนท่ีโอบลอมดวยกําแพงเมืองและป�อมปราการในยคุกลางใหบรรยากาศ
เหมือนอยูในยุคอัศวิน ชม เขตเมืองเกาทูมเปย ในเขตอัพเพอรทาวน ชมและถายรูป
ภายนอกปราสาททูมเปย ซึ่งปจจุบันคือรัฐสภาแหงเอสโตเนีย ชมววิทิวทัศนของเมือง
แบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดท่ีมีโบสถเซนตโอลาฟโดดเดนเปนสงา 
นําทานชมภายนอก โบสถอเล็กซานเดอรเนฟสเก โบสถใหญทีม่ียอดโดมใหญที่สุดใน
เมืองทาลลินน เปนสถาปตยกรรมแบบรัสเซียนออรโธด็อกซ สรางขึน้เมื่อป ค.ศ. 
1900 ในชวงที่เอสโตเนียเปนสวนหน่ึงของจักรวรรดิซารแหงรัสเซีย สรางขึ้นเพ่ืออุทิศ
ใหกับเจาชายอเล็กซานเดอร ยาโรสลาวิทซ เนฟสกี้  สมควรแกเวลานําทานสูทาเรือ
เพื่อ ลองเรือขามจากกรุงทาลลินน ประเทศเอสโตเนีย สูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศ
ฟนแลนด ทองทะเลบอลติกที่งดงาม ใหทานเตรียมตัวการเช็คอินลงเรือ เมื่อเรือออก
จากทาเรือ ใหทานเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน 2 ฝم�ง ของเอสโตเนีย และฟนแลนด กรุง
เฮลซิงกิเปนเมืองหลวงใหญของประเทศฟนแลนด ตัง้อยูทางใตของประเทศ ริม
ชายฝم�งอาวฟนแลนด เฮลซิงกิไดรบัฉายาวาเปน “ธิดาแหงทะเลบอลติก” (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เน่ืองจากความงดงามและโดดเดนของวัฒนธรรม
และสถาปตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากทั้งทางฝم�งยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถูก
สรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1550 โดยกษัตริยกุสตาฟ วาชา แหงสวีเดน ตอมาในสมัยที่ตกอยู
ภายใตการปกครองของรัสเซีย เฮลซงิกิไดถูกเปลี่ยนมาเปนเมืองหลวงของฟนแลนด
แทนที่เมืองตรูกู เฮลซิงกิจึงมคีวามโดดเดนทามกลางหมูเกาะมากมายในทะเลบอลติก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าแบบบฟุเฟตบนเรือ 
เมื่อเรือเทียบทาเรือเมืองเฮลซิงกิ ใหทานโดยสารรถโคชเพ่ือนําทานเขาท่ีพัก Hotel 
Haaga Central Parkหรือระดับเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

วันที่หก เฮลซิงกิ (ฟนแลนด) 
 
เชา           รบัประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานชมเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟนแลนด เมืองที่มีประวัติศาสตร
อันยาวนานท่ีมีเอกลักษณของตนเอง ทานจะประทับใจไปกับสถาปตยกรรมแบบ
รัสเซียที่จัตุรัสหนาโบสถ อันเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่ชนะรางวลัออสการเร่ือง 
“เรดส” โดยใชฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการดในสหภาพโซเวียต ผาน
ชมจัตุรัสซีเนท ใจกลางเมือง นําทานเขาชมโบสถหินเทมเปเลียวคิโอ Rock-
Church ซึ่งสรางในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหมึา ถายรูปกบัมหาวิหารอุสเพน
สกี Uspenski Cathedral  ชมอนุสาวรียรปูทรงแปลกตาของซองนซิเบลิอุส The 
Sibelius Monument อนุสรณของนักประพันธเพลงชาวฟนแลนดที่มีชื่อเสียงไป
ทัว่โลก นําทานเดินเลนบริเวณตลาดริมทาเรือ Market Square ทีม่ีทั้งสวนของ
ตลาดปลา ตลาดผลไม และสินคาอีกมากมาย ทานจะไดชมวิถชีีวิตของชาวเมือง 
พรอมเลือกซื้อหาสินคาทองถิ่น อาทิ ไขปลาคารเวีย ผลิตภัณฑทําจากหนังกวางเรน
เดียรและสินคาที่ระลึกอีกมากมาย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนถายรูปชม
เมืองและเลือกซื้อสินคา อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย** 

13.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินเฮลซิงกิ เพ่ือเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ   
17.30 น.  นําทานออกเดินทางจากเฮลซิงกิ บินตรงกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Finn 

Air เทีย่วบนิที่ AY-141 
  

วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
07.25 น.   เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. 
 
  ** ชวงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ทานที่
เดินทางตอเครื่องกรุณาเช็คเที่ยวบินและเวลาที่แนนอนอีกครั้ง** 

 



 

  

 

สายการบินฟนนแอรเดินทางดวยช้ันประหยัดไมสามารถแจงขออาหารซีฟู�ด  
ยกเวนทานที่มีปญหาดานสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออื่นๆ เปนตน 
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปน
สําคัญ 
 
 
อัตราคาเดินทาง    12-18 ก.พ. / 22-28 มี.ค. 2563 
 

Baltic Beautiful 4 Caps 
ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟนแลนด 
7 วัน / AY 

12-18 ก.พ.63 22-28 มี.ค.63 

ผูใหญ ทานละ 47,900 49,500 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ  4,900 4,900 
ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน ทานละ 21,500 21,500 

 
**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,300 บาท ชําระพรอมคาทัวรกอน
เดินทาง // คาทิปคนขับและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาท  ชําระพรอมคาทัวรกอน
เดินทาง ** 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 
 
 
 
 



 

  

 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางนีต้องมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 25 ทานและจะตอง

ชําระมัดจํา หลังจากไดรับการยืนยันการจองทัวรทันที ทานละ 20,000 บาท *** ไมมีราคา
เด็ก*** 

 อัตราคาเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เปนอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแลวไม
สามารถขอ 
รีฟนดหรือคืนเงินไดทกุกรณี 

 กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร  
กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกบัการย่ืนวีซา ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซา
พรอมคณะได  

 ตั๋วโดยสารไมสามารถเลื่อนกลบัได กรณีที่บางทานตองการอยูตอหรือตองการเดินทางในช้ัน
ธุรกิจ  ตองทําเปนตั๋วเด่ียวเทานั้น เน่ืองจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่นตั๋วแบบหมูคณะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได ตองไปและกลับพรอมคณะเทานั้น โดยทานไม
สามารถย่ืนวีซาพรอมคณะไดเชนกัน หรอืหากกรณีทานอยูตอ จะตองพิจารณาจํานวนวันที่
ทานพักดวยวาทานอยูที่ไหนนานเปนพิเศษ เพราะมีผลตอการย่ืนคํารองขอวีซา หากกรณีทาน
ใดอยูที่ประเทศอื่นมากกวาลิทัวเนีย (ย่ืนวีซาเชงเกนเยอรมัน) ทานจะตองดําเนินการย่ืนวีซา 
ณ สถานทูตประเทศน้ันๆ ดวยตัวเอง 

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วันทาํการ ดังน้ันจึงขอความ
รวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพ่ือเปน
ผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซา 
 
อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Finn Air เสนทาง กรงุเทพฯ-เฮลซิงกิ-วิลนีอุส // 

เฮลซิงกิ-กรงุเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการและคารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการที่ระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ี 



 

  

 

 คามัคคุเทศกของบรษิทัจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางใน
ตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ่งเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป 
และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 
ไมไดรวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาท ิคาต๋ัวโดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทัง้น้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  9 พ.ย.2562 หากมเีพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามัน
หรือภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน   

 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมตอทานตอช้ิน 

/ ทาน ทานละ 1 ชิ้น) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาบรกิารพนักงานยกกระเป�าทุกแหง 
 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาเชงเกนและคานัดหมายและบริการดานเอกสารและแปลเอกสาร (ชําระ

เพ่ิมทานละ 3,300 บาท พรอมคาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง)  
 คาทิปพนักงานขับรถและคาทิปไกดทองถิ่นในพระราชวังและเขตเมืองเกาและคาทิปหัวหนาทัวร 

(ชําระเพ่ิมทานละ 1,800 บาท พรอมคาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียมวซีาที่มีการปรับเพ่ิมหรือ

คาบรกิารอ่ืนท่ีเกี่ยวกบัวีซาหรือคาแปลเอกสารหรืออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมมีน้ําด่ืมแจกระหวางทัวร) 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาประกันอ่ืนๆ ที่ผูเดินทางตองการทําเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรนุแรง หรือ ทรัพยสิน หรือ

เท่ียวบินลาชาเปนตน 



 

  

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทวัรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ 
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามดัจําทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกเกิน 60 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

มัดจําคาตัว๋โดยสารของทานน้ันๆ (เงือ่นไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลกินอยกวา 45 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามดัจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคามดัจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนคาทัวรทั้งหมด  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาต ิทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง



 

  

 

เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ

ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเร่ิมจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภยั  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 



 

  

 

ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจ
ทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไม
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 หองคู และ 1 หอง
เดี่ยว โดยทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรือแลวโรงแรมเรียก
เก็บของคืนที่พักนั้นๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลีย่นหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี

ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 

 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตเยอรมัน) 
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วันทําการ 
-    ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพ่ือ ถายรูป และสแกนนิ้ว

มือ ที่ศูนยย่ืนวีซาของสถานทูตน้ันๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะตองมีการนัดหมายไว
ลวงหนา และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัดหมายไวกอน (วนัและเวลานัดหมาย
เปนไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพ่ือทําการนัดหมายการย่ืนวีซา 
-    ในวันย่ืนวีซาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนาํเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมใน

วันนัดหมายย่ืนและหากมีคาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถายรูป
เพ่ิมเติมใดๆ ผูสมัครจะตองเปนผูชําระคาใชจายน้ันๆ ดวยตนเอง 

  
 
 
 
 
 
 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  

- โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

- หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
- หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
- ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททวัร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  
 

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตู/ศูนยย์ื�น ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที�สถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านั �น 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูงา่ยยิ�งขึ�น 
หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื�นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื�อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 

  

 

o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 
จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา (ไม
ควรสวมเส้ือสีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาด
ผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุํ่ากวา 20 ป และยังศึกษาอยูถงึแมมีบตัรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนา

สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
 
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

-กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัว
จริง) โดยมรีายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน อายุของการ
ออกหนังสือไมเกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยื่นวีซา 
 
-กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
(ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง,   



 

  

 

อัตราเงินเดือนในปจจบุัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร และสําเนาบัตร
ประจําตัวราชการ 1 ชดุ 
อายุของการออกหนังสือไมเกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยื่นวีซา 

 
- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรอื 

สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํา่กวา 3 เดือน พรอม
ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  
 

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา หากไมมบีุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือช้ีแจงเกีย่วกับความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     
 

- กรณีทานที่วางงาน ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ
ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ โดย
เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถ
สืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   
 

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  

 
 
 
 



 

  

 

o หลักฐานการเงิน   
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงช่ือเจาของบัญช ีถายสําเนาทุกหนา

ยอนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทไมเกิน 15 วัน พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มชีื่อ
เจาของบัญช ีหากมกีารตอเลมใหแนบบัญชีเลมเกาพรอมถายสําเนาหนาช่ือบัญชีมาดวย  

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมบีางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จาก
ธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมตํ่ากวา 15 วันนับจากวนันัด
หมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยงัคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทํา
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจรงิ อาทิ ไม
มีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตละ
บุคคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ 
เชน บญัชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีรบัรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และ
ทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครวัเปนภาษาอังกฤษพรอมระบคุวามสัมพันธ
เพ่ือช้ีแจงตอสถานทูตอีก 1 ฉบบัดวย  โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชี
การเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบยีนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอย 
ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรอง
คาใชจายพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  

 
o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา

ราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบดิาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด



 

  

 

เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย  

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบดิาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสมัพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย  

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรบัรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดี
ชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือ
หากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทัง้แนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรับรองแกบตุรดวย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบุไวโดยทั้งหมด 



 

  

 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบรษิัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานทีต่องใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม
สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตาม
กําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกบัตอนนําเอกสารสงย่ืนคํารอง
ขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

ในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษยีณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมน้ีและกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อป�องกนัความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษร

และเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
     
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
  
ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
(ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสอืเดินทาง ................................................ 
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สาม-ีภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     
 ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขยีนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
     รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
 โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  



 

  

 

5.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูทีท่ํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
  
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
 กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
 ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
    
ต้ังแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ .........................................    รวม ........... วัน 
ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 

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

 
 


