
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14395 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

วลินีอสุ ปราสาททราไก เคานสั พระราชวงัรูนดาเล ่รกิา้ 

ชิกลุดา้ ปราสาททูไรดา้ ปารนู์ ทาลลนิน ์เฮลซิงกิ 



 

 

 

วนัที่หน่ึง  สนามบนิสุวรรณภมูิ - วลินีอสุ (ลทิวัเนีย) 

18.00 น.    พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 9 เคาเตอรส์ายการบนิฟินแอร ์(AY) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั

พรอ้มอ านวยความสะดวก 

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

23.25 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงวลินีอุส (VILNIUS) ประเทศลทิวัเนีย โดยสายการบนิฟินแอร ์เที่ยวบนิที ่AY144/AY1101  

วนัที่สอง  วลินีอสุ - ชมเมือง 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิเฮลชงิก ิประเทศฟินแลนด ์0555-0745 *.*.*. 

09.00 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิวลินีอุส (VILNIUS) ประเทศลทิวัเนีย หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้

....จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ ตวัเมอืงวลินีอสุ (VILNIUS) เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงที่สวยงามทีสุ่ดในประเทศสม

ค่าความเป็นเมอืงหลวงศูนยก์ลางของทกุสิง่ทุกอย่าง ท ัง้ยงัเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

ยูเนสโกเ้มือ่ปี 1994 และหากตอ้งการเหน็ภาพความสวยงามเหล่าน้ีชดัเจนขึ้นตอ้งเขา้ไปชมในย่านเมืองเกา่ (OLD 

TOWN) ซึง่เป็นย่านเมอืงเก่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเขตยุโรปกลาง ท ัว่บรเิวณน้ีมากมายไปดว้ยอนุสาวรีย ์มมีหาวหิารประจ า

เมอืงทีส่รา้งในสไตลนี์โอคลาสสกิ มองเหน็หอระฆงัเก่าแก่ประจ าเมอืง มชีมุชนชาวยวิที่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงนอกเขต

ประเทศ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมอาคารและโบสถว์หิารต่างๆ ที่มอียู่ละลานตาท ัง้ที่ก่อสรา้งดว้ยศิลปะบา

รอกและโกธิก ท ัว่พื้นที่กว่า 360 ตารางกโิลเมตรของวลินีอสุจงึเป็นเหมอืนสวรรคส์  าหรบัผูท้ี่ชื่นชอบและหลงใหลใน

เสน่หเ์มอืงเก่าเช่นน้ี   

น าท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) มหาวหิารแห่งวลินีอสุ (VILNIUS CATHEDRAL) สิง่ก่อสรา้งทีม่รูีปทรงเรยีบงา่ยแต่

ยิง่ใหญ่ มบีนัทกึประวตัศิาสตรก์ลา่วว่าในคร ัง้แรกของการก่อสรา้งมหาวหิารแห่งวลินีอสุเมือ่ปี 1251 กลายเป็นมรดก

ทางประวตัศิาสตรท์ี่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดอกีแห่งหน่ึงของวลินีอสุ มหาวหิารแห่งน้ีนอกจากจะเคยถูกใชเ้ป็นสถานที่ประกอบ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

พธิทีางศาสนามาแลว้ในอดตี ปจัจบุนัจดัพื้นที่ภายในใหเ้ป็นเหมอืนพพิธิภณัฑเ์ก็บรกัษาภาพวาดโบราณทีไ่ดช้ื่อว่ามี

ความเก่าแก่ทีสุ่ดในลธิวัเนียเพราะถอืก าเนิดขึ้นมาตัง้แต่ช่วงปลายศตวรรษที ่14  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่าน ชมประตูเมอืง (GATE OF DAWN) ทีม่องแวบแรกอาจคิดว่าเป็นตรอกอาคารท ัว่ไปเพราะถูกขนาบดว้ย

อาคารท ัง้สองขา้ง แต่จรงิๆ แลว้น่ีคือความคลาสสกิของอดตีทีแ่ฝงอยู่ในรูปทรงอาคารซึง่ดูเหมอืนเป็นประตูธรรมดา

ดงัทีเ่หน็ประตูเมอืงแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของก าแพงเมอืงโบราณ ถูกสรา้งขึ้นในช่วงปี 1503-1522 เพือ่เป็นปราการ

ส าคญัในการป้องกนัเมอืงจากการโจมตขีองขา้ศึกศตัรู ชาววลินีอสุจะรูจ้กัประตูเมอืงแห่งน้ีในชื่อ MEDININKAI 

เพราะหากเดนิลอดใตซุ้ม้ประตูผ่านเขา้สู่ดา้นในเรากจ็ะไดพ้บกบัหมู่บา้น MEDININKAI นัน่เอง ซึง่จากเดมิที่มปีระตู

เมอืงถงึ 10 แห่ง หลงัจากมคี าส ัง่จากทางการใหท้  าลายประตูอกี 9 แห่งทิ้งไปก็เหลอืเพยีงประตูแห่งน้ีเพยีงหน่ึงเดยีว

ทีย่งัเหลอือยู่ หากเดนิลอดประตูเขา้ไปภายในจะมโีถงเลก็ๆ ทีช่ ัน้บนกรุดว้ยกระจกส ีมโีบสถพ์ระแมม่ารผูีเ้ป็นที่ยดึ

เหน่ียวจิตใจของชาวเมอืง ซึง่มกัจะมผูีค้นผ่านเขา้มาอธิษฐานขอพรกนัอยู่ตลอด   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  BEST WESTERN VILNIUS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  วลินีอสุ - ทราไก – ปราสาททราไก - เคานสั  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงทราไก (TRAKAI) เป็นเมอืงหลวงเก่าของ

ลธิวัเนียมาก่อน ปจัจุบนัเมือ่ไมไ่ดด้ ารงสถานะเมอืงหลวงแลว้ ทราไก

เป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ ที่เงยีบสงบ น่าอยู่น่าแวะไปเทีย่วมาก และยงัได ้

ชื่อว่าเป็นเมอืงทีม่ากดว้ยเสน่หแ์ห่งทะเลสาบนอ้ยใหญ่กว่า 100 แห่ง 

ท ัง้ยงัมเีกาะอกีกว่า 20 แห่ง ทราไกเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทาง

ประวตัศิาสตรแ์ละไดร้บัความนิยมอย่างมากในการท่องเทีย่ว  

น าท่าน เขา้ชมปราสาททราไก (TRAKAI ISLAND CASTLE) ปราสาทหนิที่สรา้งโดยดยุคผูค้รองทราไกในอดีตเมือ่

ราวศตวรรษที ่14 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนในฤดูรอ้น และกส็รา้งอยู่บนท าเลดี

เยีย่มส าหรบัการระวงัภยั นัน่คือบนเกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบเกรฟ (LAKE GALVE) 

ปราสาทหลงัน้ีเคยเป็นทีอ่ยู่ของดยุคแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาไดเ้ปลีย่นสภาพเป็น

คุกส าหรบักกัขงันกัโทษจากการทีม่สีภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบนัน่เอง ปจัจบุนัมี

การสรา้งสะพานเชื่อมส าหรบัการขา้มไปมาระหว่างแผ่นดนิใหญ่และเกาะ  

ความสวยงามที่ปะทะสายตานกัท่องเทีย่วเริ่มต ัง้แต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถงึตวั

ปราสาททีส่รา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธกิ หากไม่เลอืกเดนิขา้มสะพานก็สามารถลอ่งเรอืใบไปจอดเทยีบท่าหนา้

ปราสาทไดเ้ลย และยงัเป็นแหลง่ท ากจิกรรมทางน า้อกีดว้ย โดยรอบปราสาทซึง่เป็นพื้นที่บนเกาะนัน้จะเป็นสวน

เขยีวๆ มองดูสบายตา ส่วนภายในปราสาทนกัท่องเทีย่วสามารถเขา้ไปชมทอ้งพระโรง หอ้งเก็บสมบตัลิ  า้ค่าและคุกใต ้

ดนิได ้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเคานสั (KAUNAS) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศลทิวัเนีย เมอืงเคานสัน้ีถอืเป็น

เมอืงศูนยก์ลางในภมูภิาคน้ีมาตัง้แต่ช่วงยุคศตวรรษที ่15 เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัในดา้นการเป็นเมอืงส าคญั



 

 

 

ทางดา้นประวตัศิาสตร ์เป็นเมอืงศูนยก์ลางท ัง้ดา้นเศรษฐกจิการคา้ การศึกษา และวฒันธรรมมาตัง้แต่อดีตจนถงึ

ปจัจบุนั นอกจากน้ีเมอืงเคานสัยงัเคยเป็นเมอืงหลวงช ัว่คราวของลทิวัเนีย และเคยไดช้ื่อว่า “ลติเติ้ล ปารสี” ดว้ย

ความร า่รวยท ัง้ดา้นวฒันธรรม แฟชัน่ การคา้ และการศึกษาทีค่ลา้นคลงึกบัปารสีอย่างมาก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่าน ชมย่านเมอืงเก่าเคานสั (KAUNAS OLD TOWN) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตรข์องเมอืง  

มากมายดว้ยแลนดม์ารก์และสิง่ก่อสรา้งที่ไดถู้กอนุรกัษเ์อาไวอ้ย่างดี

ต ัง้แต่ช่วงยุคกลาง ท่านจะไดเ้หน็ศิลปะจากหลายยุคไมว่่าจะเป็น 

โกธคิ เรเนสซองส ์และบาโรค ศาลาว่าการเมอืงเคานสั (KAUNAS 

TOWN HALL) อาคารโบราณสขีาวทีโ่ดดเด่นดว้ยหอคอยสูงถงึ 53 

เมตร เป็นอาคารที่สูงทีสุ่ดในย่านเมอืงเก่าแห่งน้ี ศาลาว่าการไดถ้กูเริ่ม

สรา้งขึ้นคร ัง้แรกเมอืงปี 1542 มกีารสรา้งเสริมเพิม่เตมิและบูรณะใหม่หลายต่อหลายครัง้ แต่ศาลาว่าการแห่งน้ีก็เป็น

ศูนยก์ลางเมอืงมาตัง้แต่ช่วงยุคกลาง ไมว่่าจะเป็นสถานทีชุ่มนุม ซื้อขายแลกเปลีย่น จดังานรื่นเริง จดังานแต่งงาน 

หรอืกระท ัง่พธิสี  าคญัทางการเมอืงกม็กัจดัขึ้นทีน่ี่ ชม (ภายนอก) มหาวหิารเคานสั (KAUNAS  CATHEDRAL) 

มหาวหิารส าคญัประจ าเมอืงแห่งน้ีไดถ้กูสรา้งขึ้นดว้ยอฐิในสไตลโ์กธคิตัง้แต่ช่วงตน้ศตวรรษที ่15 เป็นโบสถแ์ห่งนิ

กานโรมนัคาทอลกิทีอุ่ทศิแด่ เซนตปี์เตอรแ์ละเซนต ์ พอล และไดถ้กูจดัใหเ้ป็นหน่ึงในสิง่ก่อสรา้งที่เป็นมรดกทาง

ประวตัศิาสตรท์ีส่  าคญัของลทิวัเนียอกีดว้ย  

น าท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทเคานสั (KAUNAS CASTLE) ปราสาทโบราณทีส่นันิษฐานว่าไดถ้กูสรา้งขึ้นต ัง้แต่

ช่วงกลางศตวรรษที ่14 สวยสงา่ดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลโ์กธคิ ตวัปราสาทตัง้อยู่ใกลก้บัจดุบรรจบของสองแมน่ า้ 

ออกแบบใหเ้ป็นท ัง้ป้อมปราการป้องกนัเมอืงและปราสาทขนาดใหญ่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   EUROPA ROYALE KAUNAS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  เคานสั - ลตัเวยี - พระราชวงัูนดาเล ่- รกิา้ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขา้มพรมแดนสู่ ประเทศลตัเวยี (LATVIA) สู่ เมอืงฟิลสร์นัดาเล ่(PILSRUNDALE) 

เขา้ชมพระราชวงัรูนดาเล ่(RUNDALE PALACE) สิง่ก่อสรา้งที่สวยงามดว้ยสถาปตัยกรรม

บารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน “FRANCESCO 

BARTOLOMEO RASTRELLI” ซึง่เป็นคนเดยีวกบัที่เคยออกแบบพระราชวงัเฮอรม์เิทจใน

นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์แห่งรสัเซยี ส  าหรบัพระราชวงัรูนดาเลแ่ห่งน้ีถกูสรา้งขึ้นเพือ่เป็น

พระราชวงัฤดูรอ้นของดยุคแห่งคอรท์แลนด ์(DUKES OF COURTLAND) เอริน์ โจฮนั 

ไบรอน ในศตวรรษที ่18 ภายในพระราชวงัรูนดาเลจ่ะเตม็ไปดว้ยหอ้งต่างๆ กว่า 200 หอ้ง แต่จะเปิดใหเ้ขา้ชมแค่

เพยีงหอ้งหลกัๆ เท่านัน้ และทีไ่มค่วรพลาดชมกค็ือ หอ้งเตน้ร า ทีม่ไีวส้  าหรบัค า่คืนแห่งความรื่นเรงิของงานเลี้ยง

บคุคลระดบัสูง ถา้เรามองไปรอบหอ้งจะเหน็ว่าเนน้การใชส้ขีาวโพลนไปท ัง้หอ้งเพือ่ใหทุ้กค า่คืนนัน้มจีดุสนใจอยู่ที่

เหลา่ผูร่้วมงานท ัง้หลายทีจ่ะเขา้มาในงานดว้ยเครื่องแต่งกายทีส่วยงาม แต่จะไปเนน้ความโดดเด่นของหอ้งตาม

เพดานและมมุหอ้งดว้ยรูปสลกัมากกว่า 



 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าท่านสู่ เมอืงริกา้ (RIGA) เมอืงทีส่วยงามที่สุดอกีแห่งหน่ึงในแถบทะเลบอลตกิ เมอืงเตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรม

เก่าแก่บนอาคารสถานที่ท ัง้หลาย ศูนยร์วมของอาคารสถาปตัยกรรมอารท์นูโวทีม่ากมาย

ทีสุ่ดในยุโรปซึง่สรา้งขึ้นต ัง้แต่เมือ่กว่า 800 ปีทีแ่ลว้ ในขณะเดยีวกนัช่วงศตวรรษที ่14-15 p

ยงัมชีื่อเสยีงในดา้นการเป็นเมอืงท่าทางทะเลทีม่กีารตดิต่อท าการคา้กบัต่างชาต ิช่วงนัน้จะมี

พ่อคา้จากหลายประเทศใกลเ้คียงเขา้มาคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรมกนัค่อนขา้งมาก 

กลายเป็นเสน่หด์ีๆ  ส  าหรบัรกิา้ที่มากมายดว้ยประวตัศิาสตร ์เมอืงเก่า รา้นคา้ รา้นอาหาร 

โรงแรมและแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้เก่าราคาถกูมากมาย  

น าท่านสู่ ย่านเมอืงเก่ารกิา้ (RIGA OLD TOWN) ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์นันิษฐานว่าเดมิทเีมอืงริกา้ถูก

สรา้งใหเ้ป็นปราการด่านแรกทีย่ิ่งใหญ่เพือ่พรอ้มป้องกนัขา้ศึกดว้ยการก่อก าแพงอฐิสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและ

ยาวถงึ 2 กโิลเมตร รอบก าแพงสรา้งหอสงัเกตการณไ์ว ้29 จดุ จนราว

ปี 1422 กม็กีารสรา้งป้อมสูง 4 ช ัน้ขึ้นเพิม่เตมิพรอ้มกบัการขดุคูลอ้ม

เมอืงกวา้ง 90 เมตรเพือ่ใหก้ารเขา้ถงึของขา้ศึกท าไดย้ากเยน็ขึ้น และ

ยงัประทบัปืนใหญ่ไวเ้ป็นระยะ ชมย่านโดมสแควร ์(DOME 

SQUARE) ลานกวา้งทีเ่ป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมอืง เป็นที่ต ัง้ของ

วหิารแห่งรกิา้ (RIGA DOME CATHEDRAL) ทีย่ิง่ใหญ่แห่งเมอืงน้ี 

และยงัถอืเป็นวหิารในยุคกลางที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศแถบบอลติกอีก

ดว้ย วหิารแห่งรกิา้สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 ต่อมาในปี 1226 วหิารแห่งรกิา้ไดถู้กต่อเตมิใหย้ิง่ใหญ่ขึ้นกว่าเดมิและ

อลงัการขึ้นอีกในปี 1595 มหีอคอยสูง 90 เมตร แต่กย็งัคง ท ัง้ยงัเป็นวหิารทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงริกา้แห่งน้ี ความ

สวยงามอยู่เช่นเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง ชมอนุสาวรยีอ์สิรภาพ (FREEDOM MONUMENT) ซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์

แห่งอสิรภาพของชาวลตัเวยีที่หลุดพน้จากชาตมิหาอ านาจท ัง้หลาย อนุสาวรยีT์URAIDA CASTLEแห่งน้ีสรา้งในปี 

1935 เป็นรูปหญงิสาวนามว่า MILDA ก าลงัชูดาว 3 ดวงไวเ้หนือศีรษะจนสุดแขน มคีวามสูงประมาณ 42 เมตร ซึง่

ดาวท ัง้สามนัน้เป็นสญัลกัษณแ์ทนการรวมตวักนัของภูมภิาคท ัง้สามของลตัเวยีซึง่กค็ือ KURZEME, VIDZEME 

และ LATGALE   

น าท่าน ผ่านชมปราสาทรกิา้ (RIGA CASTLE) ปราสาทสวยหลงัใหญ่รมิแม่น า้ดวักาว่า ตวัปราสาทสรา้งขึ้นคร ัง้แรก

ในปี 1330 แต่สรา้งขึ้นใหมใ่นช่วงศตวรรษที ่15-16 แมจ้ะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครัง้ แต่ปราสาทรกิา้กย็งั

สวยและยิง่ใหญ่ไมเ่สื่อมคลาย ปจัจบุนัปราสาทรกิา้เป็นทีพ่  านกัของประธานาธิบดขีองลตัเวยี และเป็นที่ต ัง้ของ

พพิธิภณัฑ ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั   RIGA ISLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  รกิา้ - ชิกลุดา้ - ปราสาททูไรดา้ - พารน์ - ทาลลนิน์ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงชิกลุดา้ (SIGULDA) เมอืงเลก็ๆ เงยีบสงบทีอ่ยู่ห่างออกไปจากเมอืงรกิา้ไมไ่กล ...น าท่าน 



 

 

 

เขา้ชมปราสาททูไรดา้ (TURAIDA CASTLE) ปราสาทหลงัใหญ่น้ีไดถ้กูสรา้ง

ขึ้นในปี 1214 เพือ่เป็นป้อมปราการของเมอืง ตวัปราสาทสรา้งขึ้นดว้ยอฐิสแีดง

ตามสไตลบ์อลตกิโบราณ ส่วนหอคอยท ัง้สองนัน้ไดถ้กูสรา้งเพิม่เตมิขึ้นมาใน

ภายหลงัพรอ้มการต่อเตมิตวัปราสาทจนยิง่ใหญ่ดงัปจัจุบนั ตวัปราสาทไดถู้ก

ใชง้านมาอย่างต่อเน่ืองจนเกดิเหตไุฟไหมค้ร ัง้ใหญ่ในปี 1776 หลงัจากนัน้กถ็ูก

ทิ้งรา้ง จนปี 1976 มนีกัโบราณคดไีดเ้ขา้มาท าการบูรณะขึ้นใหม่ใหค้ืนสภาพเหมอืนเดมิใหม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะท าได ้

ปจัจบุนัไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑใ์นนกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมภายในได ้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านสู่ ประเทศเอสโตเนีย (ESTONIA) เมอืงตากอากาศชื่อดงัในแถบทะเลบอลตกิ เมอืงทีว่่าน้ีกค็ือ ปารนู์ 

(PARNU) เมอืงแห่งการพกัผ่อน เมอืงแห่งการท ากจิกรรมวนัหยุดรมิชายหาด ท่ามกลางการเที่ยวชมแนวอาคาร

บา้นเรอืนโบราณสไตลอ์ารท์นูโว และยงัมมีมุใหช้อ้ปป้ิงในย่านตวัเมอืงดว้ย ส่วนโรงแรมและรา้นคา้รา้นอาหารก็มไีว ้

รอตอ้นรบันกัท่องเทีย่วมากมายอยู่แลว้ ปารนู์เกดิเป็นเมอืงขึ้นมากร็าวปี 1251 ในอดตีปารนู์เป็นเมอืงท่าที่ส  าคญัของ

เอสโตเนีย จนปจัจุบนัก็มคีวามส าคญัในแงก่ารเป็นเมอืงรสีอรท์ทีส่ามารถสรา้งรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วใหก้บัประเทศ

ไดอ้ย่างมากมาย ซึง่จะมนีกัท่องเทีย่วหนาตาขึ้นกใ็นช่วงฤดูรอ้นราวเดอืนมถินุายนถงึสงิหาคมของทกุปี  

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงทาลลนิน ์(TALLINN) ซึง่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงทีส่วยงามและเก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป

เหนือ มปีระวตัิความเป็นมายาวนาน มกี าแพงเมอืงเก่าและป้อมปราการเมอืงทีผ่่านรอ้นผ่านหนาวท่ามกลาง

ประวตัศิาสตรช์าติทีม่รีากฐานการคงอยู่ของมนุษยม์านานกว่า 3000ปี ขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 

1997  และเป็นเมอืงแห่งเทพนิยาย ..... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  HOTEL EUROPA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ทาลลนิน์ - ชมเมือง - เฮลชิงก ิ

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมอืงทาลลนิน ์(TALLINN) ย่านเมอืงเก่า (OLD TOWN) ทีน่ี่เป็นแหลง่ชม

สถาปตัยกรรมโบราณของเก่าของแก่ในทาลลนิน ์เราจะไดพ้บกบัอนุสาวรียแ์ละสิง่ก่อสรา้ง

ทีม่มีาต ัง้แต่ในศตวรรษที ่14 มโีบสถเ์ก่า บา้นเรอืนเก่าแต่สวยงาม มตีรอกเลก็ๆ  

.....ชมย่านทูมเปีย (TOOMPEA) จากการทีอ่ดตีเคยเป็นย่านอยู่อาศยัของคนร า่รวย

ระดบัเจา้เมอืง เหลา่ขนุนางและพ่อคา้วาณิชท ัง้หลาย ท าใหน้บัถงึวนัน้ีย่านทูมเปียจงึเตม็

ไปดว้ยปราสาทเก่าสูงใหญ่ซึง่เคยเป็นบา้นพกัของเจา้เมอืงเดมิในอดตี และถกูปรบัสภาพ

ใหเ้ป็นที่ต ัง้ของหน่วยงานราชการ เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ ชมโบสถอ์เลก็ซาน

เดอร ์เนฟสกี้ (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL) เป็นโบสถร์สัเซยีนออรโ์ธ

ดอกซท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดในเอสโตเนียและยงัเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในทาลลนินอ์ีกดว้ย สรา้งตาม

พระบญัชาของชารล์ อเลก็ซานเดอรท์ี่3 ในระหว่างปี 1894-1900 โดยมช่ีางฝีมอืจากนคร

เซนตปี์เตอรส์เบริก์เป็นผูร้บัพระบญัชานัน้ในการออกแบบ และโบสถอ์เลก็ซานเดอร ์เนฟสกี้ยงัเคยอยู่ในการดูแลของ

คณะสงฆจ์ากมอสโควม์าก่อนเพราะถูกสรา้งขึ้นในยุคทีเ่อสโตเนียยงัคงอยู่ภายใตก้ารปกครองของรสัเซยี โบสถอ์เลก็



 

 

 

ซานเดอร ์เนฟสกี้เป็นสิง่ก่อสรา้งทีแ่สดงถงึสถาปตัยกรรมทีส่วยงามไดอ้ย่างโดดเด่นทีสุ่ดอกีแห่งหน่ึงในยุโรป ตวั

อาคารโบสถป์ระกอบดว้ย 5 โดมทรงหวัหอม และจดุเด่นอีกอย่างหน่ึงของโบสถห์ลงัน้ีคือบนตวัหอคอยจะมรีะฆงั

แขวนไวถ้งึ 11 ใบ ซึง่ใบทีม่เีสยีงดงักอ้งกงัวานและใหญ่ที่สุดจะมนี า้หนกัถงึ 15 ตนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ี่ เพือ่เดนิทางสู่ เมอืงเฮลซงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์(FINLAND) เมอืง

หลวงปจัจบุนัของฟินแลนด ์...เมอืงทีม่ปีระวตัิศาสตรเ์ก่าแก่มวีฒันธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบของ

สถาปตัยกรรมสวยๆ  

....อสิระชอ้ปป้ิงถนนมานไฮม ์(MANHEIM STREET) เพือ่พบกบัศูนยร์วมนานาสนิคา้แบรนดเ์นมที่มอียู่ตลอดแนว

ถนน เตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่..... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CUMULUS RESORT AIRPORT CONGRESS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  เฮลชิงก ิ- ชมเมือง - ประเทศไทย 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมเมอืงเฮลซงิกิ เซเนท สแควร ์(SENATE SQUARE) จตัรุสักลางเมอืงที่ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดของเฮลซงิกอิยู่ทีน่ี่

ลานกวา้งศูนยก์ลางทุกกจิกรรมของเมอืงและเป็นพื้นทีป่ระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของเฮลซงิกแิละถอืเป็นสญัลกัษณ์

ส าคญัของเมอืงทีน่กัท่องเที่ยวต่างชาตจิะตอ้งเดนิทางเขา้มาชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลกึเสมอ ซึง่ส่วนใหญ่จดุน้ีมกั

เป็นจดุแรกในการเริ่มตน้เทีย่วชมเฮลซงิก ิใจกลางเซเนท สแควรส์งา่งามโดดเด่นดว้ย อนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซาน

เดอรท์ี ่2 หน่ึงในกษตัรยิแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟผูท้รงไดร้บัการถวายฉายาว่า “ซารผู์ใ้หอ้สิรภาพ” จากการประกาศเลกิ

ทาสใหเ้อกราชแก่ชนชาวรสัเซยี แต่กลบัถกูลอบปลงพระชนมใ์นปี 1881 จงึมกีารสรา้งอนุสาวรียแ์ห่งน้ีขึ้นในปี 1894 

เพือ่แทนการร าลกึถงึความยิง่ใหญ่ของพระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่ 2 ทีท่รงสรา้งความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึ้นกบัรสัเซยี

ซึง่มสี่วนเชื่อมโยงถงึการพฒันาฟินแลนดด์ว้ย น าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเฮลซงิก ิ(HELSINKI 

CATHEDRAL) อาคารหลงัสขีาวทีเ่หน็ไดช้ดัเจนเมือ่ยนือยู่บนเซเนท สแควร ์แต่เดิมเรียกมหาวหิารแห่งน้ีว่า “โบสถ์

นิโคลสั” ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญัอกีแห่งของเมอืง ตวัอาคารหลงัใหญ่สขีาวบรสุิทธิ์ ตดักบัสเีขยีวมรกตของหลงัคา

โดม เป็นสถาปตัยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซงิกิทีไ่มค่วรพลาดชมเดด็ขาด มหาวหิารเฮลซงิกเิป็นศาสนสถานแห่ง

ครสิตจกัรนิกายลูเธอรนัทีอ่อกแบบสรา้งดว้ยสไตลนี์โอคลาสสกิ และสรา้งเสรจ็สมบูรณใ์นปี 1852  ภายหลงัมกีาร

บูรณะและสรา้งต่อเตมิท ัง้ส่วนของโดมและใตอ้าคารมหาวหิาร ปจัจบุนักลายเป็นหน่ึงในสถานที่

ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมาก ...น าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวหิาร 

อสุเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH) โบสถค์รสิตนิ์กายออรโ์ธดอกซท์ี่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ตะวนัตกซึง่สรา้งขึ้นต ัง้แต่ปี 1868 และสรา้งเสรจ็ในอกี 6 ปีหลงัจากนัน้ถอืเป็นศาสนสถานที่

สรา้งขึ้นเพือ่แทนความสมัพนัธท์ี่มต่ีอรสัเซยีซึง่เคยเขา้มาปกครองฟินแลนดน์านเกนิกว่า 100 ปี 

ท ัง้ภายนอกและภายในมหาวหิารแห่งน้ีจงึสวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมแบบรสัเซยีเกอืบท ัง้หมด 

เพราะสรา้งดว้ยสไตลม์หาวหิารเก่าทีเ่คยมใีนกรุงมอสโกเมือ่ราวศตวรรษที ่16 โดดเด่นดว้ย

เอกลกัษณส์ าคญัที่ท  าใหใ้ครๆ ต่างกจ็  าไดด้ว้ยโดมทองบนยอดหลงัคาเขยีวมรกตคลุมอาคารอฐิ

สนี า้ตาลแดงเอาไว ้แต่กส็รา้งเสรจ็หลงัจากที่สถาปนิกผูอ้อกแบบเสยีชวีติไปแลว้ มหาวหิารอุ



 

 

 

สเปนสกี้ถูกสรา้งอยู่บนหนา้ผาสูงแถบชานเมอืงที่เป็นเหมอืนจดุชมววิเมอืงไดท้ ัว่และกวา้งไกล ....น าท่านเดินทางสู่

สนามบนิเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

17.30 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY141  

วนัที่แปด  ประเทศไทย 

07.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิ์ภาพพรอ้มความประทบัใจ 

@@@***@@@*** 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

1-8 ต.ค.  

24-31 ต.ค. // 28 ต.ค.-4 พ.ย. 

3-10 พ.ย. 

49,999.- 9,500.- 

 



 

 

 



 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

6. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (เน่ืองจากยืน่ผ่านตวัแทนการยืน่จงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยืน่) (หากสถานทูตไดก้ าหนดการ 

ยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ

เท่านัน้)  



 

 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,650,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ  

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 



 

 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ

บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ

เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 



 

 

 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

นัน้ได ้
 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี 
*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี ในทุกกรณี***  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่โดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 

ชุด ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้
 

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณา

น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีรู่ปถา่ย  

จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถ่ายจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครือ่งประดบั ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร์ **แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ หาก

จ าเป็น** 
3. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  



 

 

 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
(สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 
4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ 
ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

• หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทาง

ธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ
ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 
- ทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที่

สถานทตูดว้ย 

7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ า 

ทางบรษิทัจะถอืวา่การจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแต่ละท่านที่ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจรงิ 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซี่า) 

 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตอ้งการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

พาสปอรต์เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

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

ที่อยู่ปจัจุบนั / อาศยัมานานกีปี่ /  เบอรบ์า้น / เบอรมื์อถอื /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 

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

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

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น /  เบอรบ์า้น  

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

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

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท างาน / วนัเริ่มงาน /  

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

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บดิานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ 

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ 

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

 



 

 

 

 


