
  

 

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 12193 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

ลิทวัเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด ์8 วนั 
วิลนีอสุ ปราสาททราไก เคานัส พระราชวงัรนูดาเล่ ริก้า 

ชิกลุด้า ปราสาททูไรด้า ปารนู์ ทาลลินน์ เฮลซิงกิ 
 

 
 

 

 

 

 



  

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู –เฮลซิงกิ  
20.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว G สายการบนิฟินแอร์ (AY) เจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.25 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงเฮลซงิกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบนิฟินแอร์ เที่ยวบนิที่ AY144 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีสอง เฮงซิงกิ – วิลนีอสุ – ย่านเมืองเก่า – มหาวิหารวิลนีอสุ – ประตเูมือง 
05.55 น.      แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์ 
07.45 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงวลินีอุส ประเทศลทิวัเนีย โดยสายการบนิฟินแอร ์(ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่ง) 
09.00 น.   เดินทางถึง สนามบินวิลนีอุส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืงก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมอืง วิลนีอุส 

(Vilnius) เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดในประเทศสมค่าความเป็นเมอืงหลวงศูนยก์ลางของทุก
สิง่ทุกอย่าง ทัง้ยงัเป็นเมอืงที่ได้รบัการขึ้นทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้เมื่อปี 1994 และหาก
ต้องการเหน็ภาพความสวยงามเหล่านี้ชดัเจนขึน้ต้องเขา้ไปชมใน “ย่านเมืองเก่า” (Old Town) ซึง่เป็น
ยา่นเมอืงเก่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเขตยโุรปกลาง ทัว่บรเิวณนี้มากมายไปดว้ยอนุสาวรยี ์มมีหาวหิารประจ าเมอืง
ทีส่รา้งในสไตลน์ีโอคลาสสกิ มองเหน็หอระฆงัเก่าแก่ประจ าเมอืง มชีุมชนชาวยวิทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งนอก
เขตประเทศ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมอาคารและโบสถ์วหิารต่างๆ ทีม่อียู่ละลานตาทัง้ทีก่่อสรา้ง
ดว้ยศลิปะบารอกและโกธกิ ทัว่พืน้ทีก่ว่า 360 ตารางกโิลเมตรของวลินีอุสจงึเป็นเหมอืนสวรรคส์ าหรบัผูท้ี่
ชื่นชอบและหลงใหลในเสน่หเ์มอืงเก่าเช่นน้ี  น าท่านถ่ายรปูดา้นหน้า “มหาวิหารแห่งวิลนีอสุ” (Vilnius 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

Cathedral) สิง่ก่อสรา้งทีม่รีปูทรงเรยีบง่ายแต่ยิง่ใหญ่ มบีนัทกึประวตัศิาสตรก์ล่าวว่าในครัง้แรกของการ
ก่อสรา้งมหาวหิารแห่งวลินีอุสเมื่อปี 1251 กลายเป็นมรดกทางประวตัศิาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่ง
ของวลินีอุส มหาวิหารแห่งนี้นอกจากจะเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนามาแล้วในอดีต 
ปัจจุบนัจดัพืน้ทีภ่ายในให้เป็นเหมอืนพพิธิภณัฑเ์ก็บรกัษาภาพวาดโบราณที่ไดช้ื่อว่ามคีวามเก่าแก่ที่สุด
ในลธิวัเนียเพราะถอืก าเนิดขึน้มาตัง้แต่ช่วงปลายศตวรรษที ่14  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม ประตูเมือง (Gate of Dawn) ทีม่องแวบแรกอาจคดิว่าเป็นตรอกอาคารทัว่ไปเพราะถูกขนาบ
ดว้ยอาคารทัง้สองขา้ง แต่จรงิๆ แลว้นี่คอืความคลาสสกิของอดตีทีแ่ฝงอยูใ่นรปูทรงอาคารซึง่ดูเหมอืนเป็น
ประตูธรรมดาดงัทีเ่หน็ประตูเมอืงแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของก าแพงเมอืงโบราณ ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปี 1503-
1522 เพื่อเป็นปราการส าคญัในการป้องกนัเมอืงจากการโจมตขีองขา้ศกึศตัรู ชาววลินีอุสจะรูจ้กัประตู
เมอืงแห่งนี้ในชื่อ “Medininkai” เพราะหากเดนิลอดใตซุ้ม้ประตูผ่านเขา้สู่ดา้นในเรากจ็ะไดพ้บกบัหมู่บา้น 
Medininkai นัน่เอง ซึง่จากเดมิทีม่ปีระตูเมอืงถงึ 10 แห่ง หลงัจากมคี าสัง่จากทางการใหท้ าลายประตูอกี 
9 แห่งทิง้ไปกเ็หลอืเพยีงประตูแห่งนี้เพยีงหน่ึงเดยีวทีย่งัเหลอือยู ่หากเดนิลอดประตูเขา้ไปภายในจะมโีถง
เลก็ๆ ที่ชัน้บนกรุด้วยกระจกส ีมโีบสถ์พระแม่มารผีู้เป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของชาวเมอืง ซึ่งมกัจะมผีู้คน
ผ่านเขา้มาอธษิฐานขอพรกนัอยูต่ลอด   

        เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Best Western Vilnius หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม วิลนีอสุ – ทราไก – ปราสาททราไก – เคานัส – ย่านเมืองเก่าเคานัส 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ทราไก (Trakai) ซึ่งเคยเป็น
เมอืงหลวงเก่าของลธิวัเนียมาก่อน ปัจจุบนัเมื่อไม่ไดด้ ารงสถานะเมอืงหลวง
แลว้ ทราไกเป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ น่าอยู่น่าแวะไปเทีย่วมาก และ
ยงัได้ชื่อว่าเป็นเมอืงที่มากด้วยเสน่ห์แห่งทะเลสาบน้อยใหญ่กว่า 100 แห่ง 
ทัง้ยังมีเกาะอีกกว่า  20 แห่ง  ทราไกเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละไดร้บัความนิยมอย่างมากในการท่องเทีย่ว น าท่านเขา้ชม
ภายใน ปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ปราสาทหนิทีส่รา้งโดยด
ยคุผูค้รองทราไกในอดตีเมื่อราวศตวรรษที ่14 เพื่อใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนใน
ฤดูร้อน และก็สร้างอยู่บนท าเลดเียี่ยมส าหรบัการระวงัภยั นัน่คอืบนเกาะ
เลก็ๆ ในทะเลสาบเกรฟ (Lake Galve) ปราสาทหลงันี้เคยเป็นทีอ่ยู่ของดยุค
แห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาได้เปลี่ยนสภาพเป็นคุกส าหรบักกัขงันักโทษ
จากการทีม่สีภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบนัน่เอง ปัจจุบนัมกีารสรา้งสะพาน
เชื่อมส าหรบัการข้ามไปมาระหว่างแผ่นดนิใหญ่และเกาะ ความสวยงามที่
ปะทะสายตานักท่องเทีย่วเริม่ตัง้แต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถงึตวัปราสาทที่
สรา้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ หากไม่เลอืกเดนิขา้มสะพานก็สามารถ
ล่องเรอืใบไปจอดเทยีบท่าหน้าปราสาทไดเ้ลย และยงัเป็นแหล่งท ากจิกรรมทางน ้าอกีด้วย โดยรอบปราสาทซึง่เป็นพืน้ที่
บนเกาะนัน้จะเป็นสวนเขยีวๆ มองดูสบายตา ส่วนภายในปราสาทนักท่องเที่ยวสามารถเขา้ไปชมท้องพระโรง ห้องเก็บ
สมบตัลิ ้าค่าและคุกใต้ดนิได้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เคานัส (Kaunas) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศลทิวัเนีย เมอืง



  

 

เคานัสนี้ถอืเป็นเมอืงศูนยก์ลางในภูมภิาคนี้มาตัง้แต่ช่วงยุคศตวรรษที่ 15 เป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัในด้านการเป็นเมอืง
ส าคญัทางด้านประวตัศิาสตร ์เป็นเมอืงศูนยก์ลางทัง้ด้านเศรษฐกจิการค้า การศกึษา และวฒันธรรมมาตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปัจจุบนั นอกจากนี้เมอืงเคานัสยงัเคยเป็นเมอืงหลวงชัว่คราวของลทิวัเนีย และเคยได้ชื่อว่า “ลติเติ้ล ปารสี” ด้วยความ
ร ่ารวยทัง้ดา้นวฒันธรรม แฟชัน่ การคา้ และการศกึษาทีค่ลา้นคลงึกบัปารสีอยา่งมาก  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเทีย่วชม ย่านเมืองเก่าเคานัส (Kaunas Old Town) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตร์

ของเมอืง มากมายดว้ยแลนดม์ารก์และสิง่ก่อสรา้งทีไ่ดถู้กอนุรกัษ์เอาไวอ้ย่างดตีัง้แต่ช่วงยุคกลาง ท่านจะ
ไดเ้หน็ศลิปะจากหลายยุคไม่ว่าจะเป็น โกธคิ เรเนสซองส์ และบาโรค ทีผ่สมผสานเขา้กนัไดอ้ย่างดี ใน
ยา่นน้ีท่านจะไดเ้หน็ ศาลาว่าการเมืองเคานัส (Kaunas Town Hall) อาคารโบราณสขีาวทีโ่ดดเด่นดว้ย
หอคอยสงูถงึ 53 เมตร เป็นอาคารทีสู่งทีสุ่ดในย่านเมอืงเก่าแห่งนี้ ศาลาว่าการไดถู้กเริม่สรา้งขึน้ครัง้แรก
เมอืงปี 1542 มกีารสรา้งเสรมิเพิม่เติมและบูรณะใหม่หลายต่อหลายครัง้ แต่ศาลาว่าการแห่งนี้ก็เป็น
ศูนยก์ลางเมอืงมาตัง้แต่ช่วงยคุกลาง ไมว่่าจะเป็นสถานทีชุ่มนุม ซือ้ขายแลกเปลีย่น จดังานรื่นเรงิ จดังาน
แต่งงาน หรอืกระทัง่พธิสี าคญัทางการเมอืงก็มกัจดัขึน้ที่นี่ 
ชม มหาวิหารเคานัส (Kaunas Cathedral) มหาวหิาร
ส าคญัประจ าเมอืงแห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ดว้ยอฐิในสไตลโ์กธคิ
ตัง้แต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 15 เป็นโบสถ์แห่งนิกาน
โรมนัคาทอลกิทีอุ่ทศิแด่ เซนต์ปีเตอรแ์ละเซนต์พอล และได้
ถู ก จัด ใ ห้ เ ป็ นหนึ่ ง ใ นสิ่ ง ก่ อ ส ร้ า งที่ เ ป็ นม รดกทา ง
ประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัของลิทวัเนียอีกด้วย น าท่านชมอีก
หนึ่งแลนดม์ารก์ส าคญั ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) 
ปราสาทโบราณที่สนันิษฐานว่าไดถู้กสรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงกลางศตวรรษที ่14 สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรม
สไตล์โกธคิ ตวัปราสาทตัง้อยู่ใกล้กบัจุดบรรจบของสองแม่น ้า ออกแบบให้เป็นทัง้ป้อมปราการป้องกนั
เมอืงและปราสาทขนาดใหญ่  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Europa Royale Kaunas หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีส่ี  เคานัส – ลตัเวีย - พระราชวงัรนูดาเล่ –  ริก้า – ย่านเมืองเก่าริก้า 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขา้มพรมแดนสู่ ประเทศลตัเวีย (Latvia) สู่เมอืง 
ฟิลสร์นัดาเล่ (Pilsrundale) เพื่อเขา้ชม พระราชวงัรนู
ดาเล่ (Rundale Palace) สิ่งก่อสร้างที่สวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมบารอกและรอกโคโค  ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน “Francesco Bartolomeo 
Rastrelli” ซึง่เป็นคนเดยีวกบัทีเ่คยออกแบบพระราชวงั
เฮอรม์เิทจในนครเซนต์ปีเตอรส์เบริก์แห่งรสัเซยี ส าหรบั
พระราชวงัรูนดาเล่แห่งนี้ถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของดยุคแห่งคอรท์แลนด์ (Dukes of 
Courtland) “เอริน์ โจฮนั ไบรอน” ในศตวรรษที่ 18 ภายในพระราชวงัรูนดาเล่จะเตม็ไปดว้ยหอ้งต่างๆ 



  

 

กว่า 200 หอ้ง แต่จะเปิดใหเ้ขา้ชมแค่เพยีงหอ้งหลกัๆ เท่านัน้ และทีไ่ม่ควรพลาดชมกค็อื “หอ้งเต้นร า” ที่
มไีวส้ าหรบัค ่าคนืแห่งความรื่นเรงิของงานเลีย้งบุคคลระดบัสูง ถ้าเรามองไปรอบหอ้งจะเหน็ว่าเน้นการใช้
สขีาวโพลนไปทัง้ห้องเพื่อให้ทุกค ่าคนืนัน้มจีุดสนใจอยู่ที่เหล่าผู้ร่วมงานทัง้หลายที่จะเขา้มาในงานด้วย
เครือ่งแต่งกายทีส่วยงาม แต่จะไปเน้นความโดดเด่นของหอ้งตามเพดานและมุมหอ้งดว้ยรปูสลกัมากกว่า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่เมอืงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในแถบทะเลบอลติก เมืองริก้า (Riga) 
เพราะทัว่ทัง้เมอืงเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่บนอาคารสถานทีท่ ัง้หลาย เราสามารถชมศลิปะโกธกิ 
บารอก และอาร์ทนูโวได้อย่างเต็มอิ่มที่ร ิก้าแห่งนี้  ว่ากันว่าในตัวเมืองริก้าคือศูนย์รวมของอาคาร
สถาปัตยกรรมอารท์นูโวทีม่ากมายทีสุ่ดในยุโรปซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่เมื่อกว่า 800 ปีทีแ่ลว้  ในขณะเดยีวกนั
ช่วงศตวรรษที ่14-15 รกิ้ามชีื่อเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงท่าทางทะเลทีม่กีารตดิต่อท าการคา้กบัต่างชาต ิ
ช่วงนัน้จะมีพ่อค้าจากหลายประเทศใกล้เคียงเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันค่อนข้างมาก 
กลายเป็นเสน่ห์ดีๆ  ส าหรบัรกิ้าที่มากมายด้วยประวตัศิาสตร ์เมอืง
เก่า รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรมและแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้เก่าราคาถูก
มากมาย  
น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าริก้า (Riga Old Town) ตามหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์สนันิษฐานว่าเดมิทเีมอืงรกิ้าถูกสรา้งให้เป็นปราการ
ด่านแรกที่ยิง่ใหญ่เพื่อพรอ้มป้องกนัขา้ศกึด้วยการก่อก าแพงอฐิสูง 
10 เมตร หนา 3 เมตรและยาวถงึ 2 กโิลเมตร รอบก าแพงสรา้งหอ
สงัเกตการณ์ไว ้29 จุด จนราวปี 1422 กม็กีารสรา้งป้อมสูง 4 ชัน้ขึ้น
เพิม่เตมิพรอ้มกบัการขุดคูล้อมเมอืงกวา้ง 90 เมตรเพื่อใหก้ารเขา้ถงึ
ของขา้ศกึท าได้ยากเยน็ขึน้ และยงัประทบัปืนใหญ่ไวเ้ป็นระยะ เทีย่ว
ชมย่าน โดมสแควร ์(Dome Square) ลานกว้างที่เป็นสญัลกัษณ์
ส าคญัของเมอืง และนี่คือที่ตัง้ของ วิหารแห่งริก้า (Riga Dome 
Cathedral) ที่ยิง่ใหญ่แห่งเมอืงนี้ และยงัถอืเป็นวหิารในยุคกลางที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศแถบบอลตกิอกีดว้ย วหิารแห่งรกิ้าสรา้งขึน้เมื่อปี 
1211 ต่อมาในปี 1226 วหิารแห่งรกิ้าไดถู้กต่อเตมิใหย้ิง่ใหญ่ขึน้กว่าเดมิ และอลงัการขึน้อกีในปี 1595 มี
หอคอยสูง 90 เมตร แต่กย็งัคง ทัง้ยงัเป็นวหิารทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงรกิ้าแห่งนี้ ความสวยงามอยู่เช่นเดมิ
ไม่เปลี่ยนแปลง ชม “อนุสาวรียอิ์สรภาพ” (Freedom Monument) ซึ่งเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์แห่ง
อสิรภาพของชาวลตัเวยีทีห่ลุดพน้จากชาตมิหาอ านาจทัง้หลาย อนุสาวรยี์turaida castleแห่งนี้สรา้งในปี 
1935 เป็นรปูหญงิสาวนามว่า “Milda” ก าลงัชูดาว 3 ดวงไว้เหนือศรีษะจนสุดแขน มคีวามสูงประมาณ 
42 เมตร ซึ่งดาวทัง้สามนัน้เป็นสญัลกัษณ์แทนการรวมตวักนัของภูมภิาคทัง้สามของลตัเวยีซึ่งก็คอื 
Kurzeme, Vidzeme และ Latgale ผ่านชม ปราสาทริก้า (Riga Castle) ปราสาทสวยหลงัใหญ่รมิ
แมน่ ้าดวักาว่า ตวัปราสาทสรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 1330 แต่สรา้งขึน้ใหม่ในช่วงศตวรรษที ่15-16 แมจ้ะผ่าน
การบูรณะมาหลายต่อหลายครัง้ แต่ปราสาทรกิ้ากย็งัสวยและยิง่ใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ปัจจุบนัปราสาทรกิ้า
เป็นทีพ่ านกัของประธานาธบิดขีองลตัเวยี และเป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑ ์

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  



  

 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Riga island Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีห้า  ริก้า – ชิกลุด้า – ปราสาททูไรด้า – พารนู์ – ทาลลินน์  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ชิกลุด้า (Sigulda) เมอืงเลก็ๆ เงยีบสงบทีอ่ยู่ห่างออกไปจากเมอืงรกิ้าไม่ไกล น า

ท่านเขา้ชม ปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) ปราสาทหลงัใหญ่นี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1214 เพื่อเป็น
ป้อมปราการของเมอืง ตวัปราสาทสรา้งขึน้ดว้ยอฐิสแีดงตามสไตลบ์อลตกิโบราณ ส่วนหอคอยทัง้สองนัน้
ไดถู้กสรา้งเพิม่เตมิขึน้มาในภายหลงัพรอ้มการต่อเตมิตวัปราสาทจนยิง่ใหญ่ดงัปัจจุบนั ตวัปราสาทไดถู้ก
ใชง้านมาอย่างต่อเนื่องจนเกดิเหตุไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปี 1776 หลงัจากนัน้กถ็ูกทิง้รา้ง จนปี 1976 มนีัก
โบราณคดไีด้เข้ามาท าการบูรณะขึน้ใหม่ให้คนืสภาพเหมอืนเดมิให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ปัจจุบนัได้
กลายเป็นพพิธิภณัฑใ์นนกัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมภายในได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) ที่เมอืงตากอากาศชื่อดงัในแถบทะเลบอลติก และเป็นที่นิยม

ส าหรบันักท่องเที่ยวมาก เมอืงที่ว่านี้ก็คอื “ปารนู์” (Parnu) เมอืงแห่งการพกัผ่อน เมอืงแห่งการท า
กจิกรรมวนัหยุดรมิชายหาด ท่ามกลางการเทีย่วชมแนวอาคารบา้นเรอืนโบราณสไตลอ์ารท์นูโว  และยงัมี
มมุใหช้อ้ปป้ิงในยา่นตวัเมอืงดว้ย ส่วนโรงแรมและรา้นคา้รา้นอาหารกม็ไีวร้อตอ้นรบันักท่องเทีย่วมากมาย
อยู่แล้ว ปาร์นูเกิดเป็นเมอืงขึ้นมาก็ราวปี 1251 ในอดตีปาร์นูเป็นเมอืงท่าที่ส าคญัของเอสโตเนีย จน
ปัจจบุนักม็คีวามส าคญัในแง่การเป็นเมอืงรสีอรท์ทีส่ามารถสรา้งรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วใหก้ับประเทศได้
อยา่งมากมาย ซึง่จะมนีักท่องเทีย่วหนาตาขึน้กใ็นช่วงฤดูรอ้นราวเดอืนมถุินายนถงึสงิหาคมของทุกปี  น า
ท่านเดนิเล่นชมเมอืง และชม บ้านไม้ (Wooden House) บา้นทีถู่กสรา้งดว้ยสไตลเ์อสโตเนียแบบดัง้เดมิ
ทีย่งัมใีหเ้หน็อยูท่ ัว่ไปในตวัเมอืงปารนู์ 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ทาลลินน์ (Tallinn) ซึง่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงทีส่วยงามและเก่าแก่ทีสุ่ดใน
ยุโรปเหนือ มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน มกี าแพงเมอืงเก่าและป้อมปราการเมอืงที่ผ่านรอ้นผ่านหนาว
ท่ามกลางประวตัิศาสตร์ชาติที่มรีากฐานการคงอยู่ของมนุษย์มานานกว่า 3,000 ปี เอสโตเนียซึ่งเป็น
ดนิแดนทรงคุณค่าจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกใ้นปี 1997 ในอกีดา้นหนึ่งเอสโตเนีย
ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งเทพนิยาย เพราะไมว่่าจะมองในมมุไหนกจ็ะสวยงามไปดว้ยยอดโดมของอาคารและ
โบสถ์วหิารต่างๆ ความสวยงามบนต าแหน่งเหมาะๆ ของเอสโตเนียท าให้ในอดตีทัง้สวเีดน เยอรมนั 
เดนมารก์ ฟินแลนด์และรสัเซยีต่างกต็้องการได้ไวเ้ป็นสมบตัขิองตวัเองดว้ยเป้าหมายทีจ่ะท าใหป้ระเทศ
เลก็ๆ แห่งนี้เป็นเมอืงตากอากาศจากการทีม่ชีายหาดสวยแต่เงยีบสงบซึง่โดดเด่นทีสุ่ดในแถบทะเลบอล
ตกิ และในแต่ละฤดกูจ็ะใหบ้รรยากาศทีต่่างกนัไปส าหรบัการพกัผ่อนของชาวเมอืง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Europa หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก ทาลลินน์ – ย่านเมืองเก่าทาลลินน์ – ย่านทูมเปีย - เฮลซิงกิ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมเมอืง ทาลลินน์ (Tallinn) ที่บรเิวณ ย่านเมืองเก่า (Old Town) ที่นี่เป็นแหล่งชม
สถาปัตยกรรมโบราณของเก่าของแก่ในทาลลนิน์ เราจะ 



  

 

 
 
 
 
 
 
ไดพ้บกบัอนุสาวรยีแ์ละสิง่ก่อสรา้งที่มมีาตัง้แต่ในศตวรรษที่ 14 มโีบสถ์เก่า บ้านเรอืนเก่าแต่สวยงาม มี
ตรอกเลก็ๆ น าเดนิไปยงัหมูบ่า้นทีด่มูเีสน่หม์ากจนเหมอืนเราก าลงัยอ้นยุคกลบัไปในอดตี ขณะเดยีวกนัก็
มกีารผสมผสานความทนัสมยัแฝงไว้ด้วยนานาร้านค้า ร้านอาหาร เดินเที่ยวชมใน “ย่านทูมเปีย” 
(Toompea) จากการที่อดตีเคยเป็นย่านอยู่อาศัยของคนร ่ารวยระดบัเจ้าเมอืง เหล่าขุนนางและพ่อค้า
วาณิชทัง้หลาย ท าใหน้ับถงึวนันี้ย่านทูมเปียจงึเตม็ไปดว้ยปราสาทเก่าสูงใหญ่ซึง่เคยเป็นบา้นพกัของเจา้
เมอืงเดมิในอดตี และถูกปรบัสภาพใหเ้ป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงานราชการ เป็นศูนยก์ลางการบรหิารประเทศ 
ชม โบสถอ์เลก็ซานเดอร ์เนฟสก้ี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์รสัเซยีนออรโ์ธดอกซ์
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอสโตเนียและยงัเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในทาลลนิน์อกีดว้ย สรา้งตามพระบญัชาของ “ชารล์ 
อเลก็ซานเดอรท่ี์ 3” ในระหว่างปี 1894-1900 โดยมชี่างฝีมอืจากนครเซนต์ปีเตอรส์เบริก์เป็นผูร้บัพระ
บญัชานัน้ในการออกแบบ และโบสถ์อเลก็ซานเดอร ์เนฟสกี้ยงัเคยอยู่ในการดูแลของคณะสงฆจ์ากมอส
โคว์มาก่อนเพราะถูกสรา้งขึน้ในยุคที่เอสโตเนียยงัคงอยู่ภายใต้การปกครองของรสัเซยี โบสถ์อเลก็ซาน
เดอร ์เนฟสกีเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งทีแ่สดงถงึสถาปัตยกรรมทีส่วยงามไดอ้ย่างโดดเด่นทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งในยุโรป 
ตวัอาคารโบสถป์ระกอบดว้ย 5 โดมทรงหวัหอม และจดุเด่นอกีอยา่งหนึ่งของโบสถห์ลงันี้คอืบนตวัหอคอย
จะมรีะฆงัแขวนไวถ้งึ 11 ใบ ซึง่ใบทีม่เีสยีงดงักอ้งกงัวานและใหญ่ทีสุ่ดจะมนี ้าหนกัถงึ 15 ตนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านขึน้เรอืเฟอรร์ี ่เพื่อขา้มฟากไปยงั เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์(Finland) เมอืง

หลวงปัจจุบันของฟินแลนด์และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย  เฮลซิงกิเป็นเมืองที่มี
ประวตัศิาสตรเ์ก่าแก่ มวีฒันธรรมโบราณส่งผ่านมาในรปูแบบของสถาปัตยกรรมสวยๆ ใหไ้ดเ้หน็กนัตาม
หน้าโบสถ์วหิารทัว่ไป มรีูปปั้น รูปสลกั ประตมิากรรมต่างๆ มากมายจากการแผ่อทิธพิลของจกัรวรรดิ
รสัเซียที่ยิ่งใหญ่ในอดีต บรรยากาศของการปะปนกันระหว่างความเป็นเมืองเก่าและเมอืง ใหม่ผสม
กลมกลนืกลายเป็นเสน่หใ์หเ้ฮลซงิกพิรอ้มๆ กบัทีเ่ป็นอกีเมอืงหนึ่งที่ประชากรมคีุณภาพชวีติดตีดิอนัดบั
ต้นๆ ของโลกดว้ย ในอกีดา้นหนึ่ง แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของเฮลซงิกกิม็อียู่ไม่น้อยไปกว่าเมอืงอื่นทัว่
ยโุรป ประเภทสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัระดบัโลกนัน้มอียู่แลว้ แต่สิง่ทีเ่ป็นหน้าเป็นตาของฟินแลนดเ์หน็จะ
ไม่พ้นสินค้าพื้นเมอืงทัง้หลาย โดยเฉพาะหนังกวางเรนเดยีร์ซึ่งเป็นสตัว์เศรษฐกิจที่มชีื่อเสยีงที่สุดใน
ประเทศ อิสระช้อปป้ิง ถนนมานไฮม ์(Manheim Street) เพื่อพบกบัศูนยร์วมนานาสนิคา้แบรนดเ์นมที่
มอียู่ตลอดแนวถนน ถนนสายนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่รอให้นักท่องเทีย่วแวะเขา้ไปช้อป
กนัให้สนุก จะหมดเนื้อหมดตวักนัก็คราวนี้ แต่ก็ใช่จะมดีแีค่การเป็นย่านช้อปป้ิง เพราะถนนสายนี้จะมี
อาคารทีม่ากดว้ยสถาปัตยกรรมสวยๆ ใหเ้ราไดช้มถนนหนทางทีก่วา้งขวาง ไม่แออดัดว้ยรถและผูค้นท า
ใหแ้มจ้ะเดนิเล่นกย็งัสุนทรยี ์ไดบ้รรยากาศดีๆ  ของการชมเมอืงแบบสบายอกสบายใจ ซึง่กเ็ป็นอกีมุมหนึ่ง



  

 

ในเฮลซงิกทิีน่กัท่องเทีย่วต่างชาตคิวรเขา้มาท าความรูจ้กัและสมัผสักบัความเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนด์
แห่งนี้ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Cumulus Resort Airport Congress หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ เฮลซิงกิ – เซเนท สแควร ์– มหาวิหารเฮลซิงกิ – มหาวิหารอสุปนสก้ี - สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมเมอืงเฮลซงิก ิเซเนท สแควร ์(Senate 

Square) จตุัรสักลางเมอืงที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของเฮลซงิกอิยู่
ที่นี่  ลานกว้างศูนย์กลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็น
พื้นที่ประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานของเฮลซงิก ิและถอืเป็น
สญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงที่นักท่องเที่ยวต่างชาตจิะต้อง
เดนิทางเขา้มาชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลกึเสมอ ซึ่งส่วน
ใหญ่จดุนี้มกัเป็นจดุแรกในการเริม่ต้นเทีย่วชมเฮลซงิก ิใจ
กลางเซเนท สแควรส์ง่างามโดดเด่นดว้ย อนุสาวรียพ์ระ
เจ้าอเลก็ซานเดอรท่ี์ 2 หนึ่งในกษตัรยิแ์ห่งราชวงศ์โรมา
นอฟผู้ทรงได้รบัการถวายฉายาว่า “ซาร์ผู้ให้อิสรภาพ” 
จากการประกาศเลกิทาสให้เอกราชแก่ชนชาวรสัเซยี แต่
กลับถูกลอบปลงพระชนม์ในปี 1881 จึงมีการสร้าง
อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ขึน้ในปี 1894 เพื่อแทนการร าลกึถงึความ
ยิง่ใหญ่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับรสัเซียซึ่งมสี่วน
เชื่อมโยงถงึการพฒันาฟินแลนดด์ว้ย น าท่านถ่ายรปูดา้นหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) 
อาคารหลงัสขีาวที่เหน็ได้ชดัเจนเมื่อยนือยู่บนเซเนท สแควร์ แต่เดมิเรยีกมหาวหิารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิ
โคลสั” ถอืเป็นแลนด์มาร์กส าคญัอีกแห่งของเมอืง ตวัอาคารหลงัใหญ่สขีาวบรสิุทธิ ์ตดักบัสเีขยีวมรกต
ของหลงัคาโดม เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซงิกิที่ไม่ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวหิาร
เฮลซงิกเิป็นศาสนสถานแห่งครสิตจกัรนิกายลูเธอรนัที่ออกแบบสร้างด้วยสไตล์นีโอคลาสสกิ และสรา้ง
เสรจ็สมบูรณ์ในปี 1852  ภายหลงัมกีารบูรณะและสรา้งต่อเตมิทัง้ส่วนของโดมและใต้อาคารมหาวหิาร 
ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมมาก แล้วน าท่านแวะไปถ่ายรูปด้านหน้า 
มหาวิหารอสุเปนสก้ี (Uspenski Church) โบสถ์ครสิต์นิกายออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปตะวนัตก
ซึ่งสร้างขึ้นตัง้แต่ปี 1868 และสร้างเสรจ็ในอกี 6 ปีหลงัจากนัน้ ถอืเป็นศาสนสถานที่สรา้งขึ้นเพื่อแทน
ความสมัพนัธ์ที่มต่ีอรสัเซยีซึ่งเคยเขา้มาปกครองฟินแลนด์นานเกนิกว่า 100 ปี ทัง้ภายนอกและภายใน
มหาวหิารแห่งนี้จงึสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยีเกอืบทัง้หมด เพราะสรา้งด้วยสไตลม์หาวหิาร
เก่าทีเ่คยมใีนกรงุมอสโกเมือ่ราวศตวรรษที ่16 

 โดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์ส าคญัทีท่ าใหใ้ครๆ ต่างกจ็ าไดด้ว้ยโดมทองบนยอดหลงัคาเขยีวมรกตคลุมอาคาร
อฐิสนี ้าตาลแดงเอาไว ้แต่กส็รา้งเสรจ็หลงัจากที่สถาปนิกผูอ้อกแบบเสยีชวีติไปแลว้ มหาวหิารอุสเปนสกี้
ถูกสรา้งอยูบ่นหน้าผาสงูแถบชานเมอืงทีเ่ป็นเหมอืนจดุชมววิเมอืงไดท้ัว่และกวา้งไกล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



  

 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
17.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY141 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

 

วนัเดินทาง ราคา 

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

 
 
 
 

49,900.- 

มิถนุายน 4-11 /11-18 /18-25 ม.ิย. 62  

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

ตลุาคม 3 - 10 / 10 - 17 / 15 - 22 

50,900 พฤศจิกายน 9 - 16 / 23 - 30  

ธนัวาคม 5 - 12 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิฟินแอร ์(AY) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุก
กรณี 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 23 กิโลกรมั/1คน/1ใบ เท่านัน้ 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มค่าวซี่า 3,500 บาท (หลงัจองภายใน 1 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

 
 
 
 



  

 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ทะเบยีนบา้นตวัจรงิและส าเนา พรอ้มแปลภาษาองักฤษ  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนังงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวซี่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีาร
เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้น เมื่อกลบัสู่ภมูลิ าเนา  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้  
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา



  

 

ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดาหรือมารดา (คนใดคนหน่ึง)  
- จดหมาย ยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการท างาน บดิา / มารดา (ภาษาองักฤษ) 
- หลกัฐานการเงนิของ บดิา / มารดา (ภาษาองักฤษ) 
9.2 เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมาย ยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตร 

เดนิทางไปกบัอกีท่านหน่ึงได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงลายมอืชื่อและ
ประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ, นามสกุล, วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน้่อง,สถานทีเ่กดิและจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง 
11. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยื่นวซี่านัน้ผูเ้ดนิทางต้องช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่าน และค่าวซี่าอกี 3,500 บาท ก่อนเท่านัน้ถงึ
สามารถด าเนินขัน้ตอนการยืน่วซี่าได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน................................................. 

EMail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไมร่บัประทานเนื้อววั      มงัสวริต ิ          มุสลมิ      

    อื่นๆ โปรดระบุ......................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
**หากเคยแสกนลายน้ิวมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ เพราะหากในหน้าวซี่ามคี าว่า 
“VIS” จะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งสแกนลายนิ้วมอือกี แต่หากเป็นค าว่า “VIS O” จะตอ้งท าการสแกนลายน้ิวมอือกี
ครัง้ 

 


