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Baltic Beautiful 4 Caps
ลิทวั เนี ย-ลัตเวีย-เอสโตเนี ย-ฟินแลนด์ 7 วัน
ชม 4 เมืองหลวงดัง
โดยสายการบินฟินน์ แอร์ (AY)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงสูด่ นิ แดนยุโรปเหนือ กับ 4 ประเทศดัง ลิทวั เนีย ลัตเวีย เอสโทเนีย และประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียอย่ำงฟินแลนด์ พบกับควำมสวยงำมของเมืองต่ำงๆ ทีเ่ คยเป็ นส่วนหนึง่ ของอำณำจักรรัสเซียมำก่อน ชมควำม
สวยงำมของเหล่ำปรำสำมและธรรมชำติทงี ่ ดงำม ดังนี้..
วิ ลนี อสุ

เมืองหลวงของประเทศลิทวั เนีย และเป็ นเมืองทีใหญ่
่ ทสี ่ ดุ ของประเทศ ตัง้ อยูท่ างด้านตะวันออกเฉียงใต้ตงั ้ อยู่
ระหว่างแม่น้ าสองสาย

ริก้า

ทาลลิ นน์
เฮลซิ งกิ

เมืองหลวงของประเทศลัตเวียซึง่ อดีตเคยเป็ นเมืองท่าและเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟทีส่ าคัญของ
รัสเซีย ปั จจุบนั ได้บรู ณะและฟื้นฟูให้มคี วามทันสมัย จนกลายมาเป็ นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และ
อุตสาหกรรม
เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย ซึง่ ตัง้ อยูท่ างชายฝั ง่ ตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ มีชอื ่ เสียงในเรืองของ
่
สถาปั ตยกรรมอันวิจติ รงดงามในช่วงยุคกลาง
เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตัง้ อยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั ง่ อ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รบั ฉายา
ว่าเป็ น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนือ่ งจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรมอัน
ได้รบั อิทธิพลจากทัง้ ทางฝั ง่ ยุโรปและรัสเซีย

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
06.00 น.
08.55 น.
15.15 น.
16.20 น.
17.35 น.
คา่

วันทีส่ อง
เช้า
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สุวรรณภูมิ-เฮลซิ งกิ -วิ ลนี อสุ (ลิ ทวั เนี ย)
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ G สายการบิ น
ฟิ นน์แอร์ เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงวิ ลนี อสุ ประเทศลิ ทวั เนี ย โดยสายการบิ นฟิ นน์แอร์ เที่ยวบิ นที่ AY-142
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางโดยสายการบิ นฟิ นน์แอร์ เที่ยวบิ นที่ AY-1105
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงวิ ลนี อสุ (Vilnius) ประเทศลิ ทวั เนี ย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทเ่ี มืองในเมืองวิลนิอุส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วิ ลนี อสุ -ทราไก-วิลนี อสุ (ลิ ทวั เนี ย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อดีตเมืองหลวงเก่าของ
ประเทศลิ ทวั เนี ย ทีม่ ปี ระชากรหลายเชือ้ ชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยเมือง ทราไก เป็ นเมืองตากอากาศที่
ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วจานวนมาก เพราะตัง้ อยูใ่ กล้กบั เมืองวีนีอุส เมืองหลวงในปั จจุบนั อีกทัง้
ทราไก ยังเป็ นเมืองทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติอนั งดงามมากมาย ตัวเมืองรายล้อมด้วยทะเลสาบ
หลายแห่ง นอกจากนี้ เมืองทราไก ยังมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์อนั ทรงคุณค่า ทีท่ าให้คนรุ่นหลัง
ได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าตร์ ความเป็ นมาของชาติได้เป็ นอย่างดี นาท่านเข้าชม ปราสาททราไก หรือปราสาทที่
ใครหลายๆคนเรียกว่า Little Marienburg ตัง้ อยู่บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษ
ที1่ 4 เป็ นปราสาททีท่ ่านแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ทีป่ ระสงค์ใช้ชวี ติ ในช่วงบัน้ ปลาย ก่อนทีจ่ ะกลายเป็ นคุกในช่วง
ศตวรรษที่ 17 โดยอีกด้านหนึ่งของปราสาท เป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์และสานักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ชมความ
งดงามทัศนีภาพโดยรอบทะเลสาบกับตัวปราสาททีส่ ามารถบอกเล่าเรื่องราวในประวัตศิ าสตร์ได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองวิลนีอุส จากนัน้ นาท่านชม เมืองวิลนี อสุ เมืองหลวงของประเทศลิ ทวั เนี ย
และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตัง้ อยู่ทางด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ ชมเมืองเก่ากรุงวิลนีอุส
(Vilnius) ตัง้ อยู่ระหว่างแม่น้าสองสาย เนริส (Neris) และ วิลเนเลเล (Vilnele) และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาทีม่ ี
ต้นไม้เขียวขจี เป็ นเมืองทีส่ วยทีส่ ดุ ในลิทวั เนีย สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1323 โดยเมืองวิลนีอุสมีช่อื เสียงทางด้าน
งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ จึงได้รบั สมญานามว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปตัง้ แต่ยุคโกธิค
เรอแนสซองค์ บาร็อค และ คลาสสิค ตัง้ อยู่ในผังเมืองแบบยุคกลาง ทาให้ยเู นสโก้ประกาศให้เมืองเก่าวิล
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เนียสเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ชมความสวยงามของโบสถ์สวยๆ และวิหารต่างๆ ทีต่ กแต่ง ในแบบบ
บาร็อคและโกธิค ภายในเมืองมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ถ่ายรูป
กับคารต่างๆ อาทิเช่น โบสถ์เซนต์แอน ซึง่ ถือว่าเป็ นหนึ่งในโบสถ์ทส่ี วยทีส่ ดุ ในวิลนีอุส ถ่ายรูปกับ Gate of
Dawn หรือกาแพงเมืองจากศตวรรษที่ 16 ชมย่านเมืองเก่าทีถ่ อื ว่าเป็ นเขตเมืองเก่าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเขตยุโรป
กลาง และถ่ายรูปกับความงดงามของอาคารเก่าแก่เมื่อครัง้ สมัยศตวรรษที่ 15-16 ถ่ายรูปกับกลุม่ อาคารเมือง
เก่าและวิหารต่าง ๆ Orthodox Church of the Holy Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and
Bernardine, Vilnius University และ Gediminas Tower, St.Peter and Paul Church เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วิ ลนี อสุ -ซัวเล (ลิ ทวั เนี ย)-รันดาเล-ริก้า (ลัตเวีย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองซัวเลย์หรือเซาเล Siauliai เมืองทีม่ ขี นำดใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศลิทวั เนีย
เมืองหลวงแห่งแคว้นเซำเลเคำตี้ และเมืองทีม่ คี วำมเก่ำแก่อกี เมืองหนึ่ง ในอดีตเคยถูกเผำในยุคสงครำมถึง 7
ครัง้ ด้วยกันปั จจุบนั ทำงกำรได้ฟ้ื นฟูจนกลำยมำเป็ นศูนย์กลำงทำงวัฒนธรรม และอุตสำหกรรมทีส่ ำคัญเมือง
หนึ่งของลิทวั เนีย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมภำยนอกของ สุสำนไม้กำงเขน Hill of
Crosses สถำนทีอ่ นั แสดงถึงควำมเชื่อของผูค้ นทีน่ บั ถือศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิก ซึง่ มีมำยำวนำน
นับตัง้ แต่ชว่ งยุคสงครำม สถำนทีแ่ ห่งนี้เปรียบเสมือนสุสำนไม้กำงเขนนับแสนชิน้ แม้กระทังปั
่ จจุบนั นี้กย็ งั มี
คนนำมำทิง้ อย่ำงต่อเนื่อง ให้ท่ำนได้เดินเล่นถ่ำยรูปและชมวิวแบบพำโนรำมำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิ ลส์รนั ดาเล Pilsrundale ประเทศลัตเวีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัวโมง)
่
นาท่านเข้าชม พระราชวังรันดาเล Rundale Palace หนึ่ งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค
ในประเทศลัตเวีย ซึง่ เคยเป็ นสถานทีป่ ระทับในช่วงฤดูรอ้ นของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ
Russian Empress Anna Ioannovna ซึง่ เป็ นพระราชวังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 โดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึง่ เป็ นคนเดียวกับผูส้ ร้างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ในรัสเซีย
พระราชวังแห่งนี้สร้างในสไตล์บาร็อคและร็อคโคโค โดยให้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น แวดล้อมไปด้วยสวนสวย
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูรอ้ น ได้รบั การตกแต่งอย่างหรูหรา มีความงดงามตระการตา นอกจากนี้ท่านจะยัง
ได้ชมสวนสไตล์ฝรังเศส
่ ทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างงดงามเต็มไปด้วยสีสนั ของดอกไม้นานาพันธุ์ จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า Riga เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ริก้า (ลัตเวีย)-แปร์นู-ทาลลิ นน์ (เอสโตเนี ย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า ซึง่ อดีตเคยเป็ นเมืองท่าและเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟทีส่ าคัญ
ของรัสเซีย ปั จจุบนั ได้บรู ณะและฟื้ นฟูให้มคี วามทันสมัย จนกลายมาเป็ นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมทีย่ งั คงพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ เป็ นเมืองทีม่ สี ว่ นผสมของอิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน
และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันงดงาม ผ่านชมร่องรอยกาแพงเมืองโบราณ
อาคารแบบอาร์ตนูโว ทีส่ ร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมปราสาทริกา้ ซึง่ ปั จจุบนั ได้ใช้เป็ น
ทาเนียบประธานาธิบดี นาท่านชมภายนอก โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ St. Peter Cathedral ทีง่ ดงามเป็ นโบสถ์
กอธิคทีส่ าคัญ และสวยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในเมืองริกา้ ในอดีตโบสถ์แห่งนี้มชี ่อื ว่า “โบสถ์พ่อค้า” Merchants
Church เนื่องจากเคยใช้เป็ นสถานทีส่ าหรับจัดประชุมของเหล่าพ่อค้าในยุคนัน้ ๆ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์เป็ น
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โบสถ์แบบกอธิคมาจนถึงปี ค.ศ.1523 กระทังถึ
่ งช่วงการเปลีย่ นนิกายจากคาทอลิกมาเป็ นลูเธอรัน โบสถ์แห่ง
นี้จงึ เปลีย่ นเป็ นโบสถ์สไตล์แบบบาร็อคแทน ชม ป้ อมดิ นปื น The Powder Tower เดิ มเรียกว่า Sand
Tower สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึน้ ตัง้ แต่ ปี ค.ศ.17 โดยป้ อมนี้เอาไว้เป็ นทีเ่ ก็บดินปี นและมีการถูกทาลาย
และบูรณะซ่อมแซมหลายครัง้ จนถึง ปี ค.ศ.1999 และปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั แสดงเกีย่ วกับสง
คราของลัตเวีย ชมอนุสาวรียอ์ ิ สรภาพ ตัง้ อยู่ย่านใจกลางเมืองริกา้ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1935 เพือ่ เป็ นอนุสรณ์
สถานราลึกถึงเหล่าทหารกล้าผูเ้ สียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลัตเวียระหว่างปี ค.ศ.1918 ถึงปี
1940 โดยอนุสาวรียแ์ ห่งนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอิสรภาพ และเสรีภาพของลัตเวีย มีความสูงถึง
42 เมตรด้านบนประดับด้วยรูปปั น้ ของหญิงสาวถือดาว 3 ดวงเชื่อมติดกัน ซึง่ สือ่ ความหมายถึงการรวมกัน
ของภูมภิ าคทัง้ 3 ของประเทศลัตเวีย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ เป็ นโบสถ์คาทอลิกทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในย่านเมือง
เก่า ชม โบสถ์ประจาเมืองริกา้ Riga Cathedral อยู่รมิ จัตุรสั สร้างเมื่อปี 1211 โดยบาทหลวงอัลเบิรต์ ข้างใน
มี ออร์แกนขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรป โบสถ์แห่งมีการซ่อมแซมและบูรณะหลายครัง้ สไตล์ของมหาวิหาร
ผสมผสานกันระหว่างแบบโกธิคกับบาร็อค แล้วเสร็จตอนปี 1999 เพื่อให้ทนั ฉลองพร้อมกับรัสเซียทีค่ รบรอบ
ก่อตัง้ กรุงมอสโกมา 850 ปี ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองริกา้ หรือของประเทศลัตเวีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงทาลลิ นน์ Tallinn เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนี ย
ซึง่ ตัง้ อยู่ทางชายฝั ง่ ตอนใต้ของอ่าวฟิ นแลนด์ ห่างจากกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟิ นแลนด์ ประมาณ 70
กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางผ่าน เมืองแปร์นู Parnu ประเทศเอสโตเนี ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูรอ้ นทีมช่ี ่อื เสียงทีส่ ดุ ในฝั ง่ ตะวันตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความ
สวยงามของเมืองท่านจะได้เห็นบ้านไม้แบบ Wooden House ซึง่ เป็ นเสน่หอ์ กี อย่างหนึ่งของเอสโตเนีย ชม
ความสวยงามของ หาดแปร์นู Parnu Beach ทีอ่ ยู่ใกล้ตวั เมืองแปร์นูเพียง 15 นาทีเท่านัน้ ในช่วงฤดูรอ้ น
จะมีชาวเมืองมากมายมาพักผ่อนกันทีห่ าดแห่งนี้พร้อมกับชมทัศนียภาพอันงดงาม จนกระทังถึ
่ งเมือง
ทาลลิ นน์ Tallinn (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ถือเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในเรื่องของสถาปั ตยกรรม
อันวิจติ รงดงามในช่วงยุคกลาง รวมทัง้ บริเวณเชิงเขาในเมืองยังคงมีกาแพงเมืองโบราณหลงเหลืออยู่
นอกจากนี้บริเวณโดยรอบเมืองยังเต็มไปด้วยสวนสาธารณะทีม่ หี ญ้าเขียวขจี มีดอกไม้นานาพันธุ์ ทีช่ ว่ ยแต่ง
แต้มสีสนั ให้กบั เมืองเล็กๆ แห่งนี้ให้ดสู ดใส เปี่ ยมไปด้วยมนต์เสน่หอ์ นั น่าหลงใหล ซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึน้
เพื่ออุทศิ ให้กบั เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ทาลลิ นน์ (เอสโทเนี ย) - ล่องเรือเฟอร์รี ่ - เฮลซิ งกิ (ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมย่ำนเมืองเก่ำ Old Town ของเมืองทำลลินน์ทโ่ี อบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้ อมปรำกำรใน
ยุคกลำงให้บรรยำกำศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชม เขตเมืองเก่ำทูมเปี ย ในเขตอัพเพอร์ทำวน์ ชมและถ่ำยรูป
ภำยนอกปรำสำททูมเปี ย ซึง่ ปั จจุบนั คือรัฐสภำแห่งเอสโตเนีย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพำโนรำมำ ทีม่ ี
สีสนั สดใสรำวกับภำพวำดทีม่ โี บสถ์เซนต์โอลำฟโดดเด่นเป็ นสง่ำ นำท่ำนชมภำยนอก โบสถ์อเล็กซำนเดอร์
เนฟสเก้ โบสถ์ใหญ่ทม่ี ยี อดโดมใหญ่ทส่ี ดุ ในเมืองทำลลินน์ เป็ นสถำปั ตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์
สร้ำงขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงทีเ่ อสโตเนียเป็ นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซำร์แห่งรัสเซีย สร้ำงขึน้ เพื่ออุทศิ
ให้กบั เจ้ำชำยอเล็กซำนเดอร์ ยำโรสลำวิทซ์ เนฟสกี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านสูท่ ่าเรือเพื่อ ล่องเรือข้ามจากกรุงทาลลิ นน์ ประเทศเอสโตเนี ย สู่กรุงเฮลซิ งกิ ประเทศ
ฟิ นแลนด์ ท่องทะเลบอลติกทีง่ ดงาม ให้ท่านเตรียมตัวการเช็คอินลงเรือ เมื่อเรือออกจากท่าเรือ ให้ท่าน
เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั ง่ ของเอสโตเนีย และฟิ นแลนด์ กรุงเฮลซิงกิเป็ นเมืองหลวงใหญ่ของประเทศ

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

13.30
17.30 น.

วันทีเ่ จ็ด
07.15 น.

ฟิ นแลนด์ ตัง้ อยูท่ างใต้ของประเทศ ริมชายฝั ง่ อ่าวฟิ นแลนด์ เฮลซิงกิได้รบั ฉายาว่าเป็ น “ธิดาแห่งทะเลบอล
ติก” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและ
สถาปั ตยกรรมอันได้รบั อิทธิพลจากทัง้ ทางฝั ง่ ยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถูกสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1550 โดย
กษัตริยก์ ุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน ต่อมาในสมัยทีต่ กอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย เฮลซิงกิได้ถูกเปลีย่ น
มาเป็ นเมืองหลวงของฟิ นแลนด์แทนทีเ่ มืองตรูกู เฮลซิงกิจงึ มีความโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายใน
ทะเลบอลติก
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์บนเรือ
เมื่อเรือเทียบท่าเรือเมืองเฮลซิงกิ ใหท่านโดยสารรถโค้ชเพื่อนาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ
ระดับเทียบเท่า
เฮลซิ งกิ (ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานทีม่ เี อกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปั ตยกรรม
แบบรัสเซียทีจ่ ตั ุรสั หน้าโบสถ์ อันเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ทช่ี นะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉาก
มโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการ์ดในสหภาพโซเวียต ผ่านชมจัตรุ สั ซีเนท ใจกลางเมือง นาท่านเข้า
ชมโบสถ์หนิ เทมเปเลียวคิโอ Rock-Church ซึง่ สร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา ถ่ายรูปกับมหาวิหาร
อุสเพนสกี Uspenski Cathedral ชมอนุสาวรียร์ ปู ทรงแปลกตาของซองน์ซเิ บลิอุส The Sibelius Monument
อนุสรณ์ของนักประพันธ์เพลงชาวฟิ นแลนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงไปทัวโลก
่
นาท่านเดินเล่นบริเวณตลาดริมท่าเรือ
Market Square ทีม่ ที งั ้ ส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถชี วี ติ ของ
ชาวเมือง พร้อมเลือกซือ้ หาสินค้าท้องถิน่ อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทาจากหนังกวางเรนเดียร์ และ
สินค้าทีร่ ะลึกอีกมากมาย **เพือ่ ความสะดวกในการเดิ นเล่นถ่ายรูปชมเมืองและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นเฮลซิ งกิ เพื่อเตรียมตัวเช็คอิ นเดิ นทางกลับ
นาท่านออกเดิ นทางจากเฮลซิ งกิ บิ นตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นฟิ นน์แอร์
เที่ยวบิ นที่ AY-141
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

สายการบิ นฟิ นน์แอร์เดิ นทางด้วยชัน้ ประหยัดไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟ้ ดู
ยกเว้นท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออื่นๆ เป็ นต้น
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือมี
ผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

18-24 พ.ค. / 14-20 มิ .ย.2562

Baltic Beautiful 4 Caps
ลิ ทวั เนี ย-ลัตเวีย-เอสโตเนี ย-ฟิ นแลนด์ 7 วัน / AY
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ
ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน ท่ านละ

18-24 พ.ค. / 14-20 มิ .ย.62

52,900
8,500
27,500

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 2,700 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

•
•
•
•

•

หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่านและจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท *** ไม่มีราคาเด็ก***
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
ตั ๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้ กรณี ที่บางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดิ นทางในชัน้ ธุรกิ จ ต้องทา
เป็ นตั ๋วเดี่ยวเท่านัน้ เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชันตั
่ ๋วแบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลา
เดิ นทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน้ โดยท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน หรือหากกรณี
ท่านอยู่ต่อ จะต้องพิ จารณาจานวนวันที่ ท่านพักด้วยว่าท่านอยู่ที่ไหนนานเป็ นพิ เศษ เพราะมีผลต่อการยื่นคา
ร้องขอวีซ่า หากกรณี ท่านใดอยู่ที่ประเทศอื่นมากกว่าลิ ทวั เนี ย (ยื่นวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน) ท่านจะต้อง
ดาเนิ นการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ ๆ ด้วยตัวเอง
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริ การ
•
•
•
•
•
•

ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินฟิ นน์แอร์ เส้นทำง กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-วิลนีอุส // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำง ๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรและค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)

• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 8

ก.พ.2562 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไขของ
สำยกำรบิน

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่ำนต่อชิน้ / ท่ำน ท่ำนละ 1 ชิน้ )
• ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
• ค่ำบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง
• ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้นและค่ำนัดหมำยและบริกำรด้ำนเอกสำรและแปลเอกสำร (ชำระเพิม่ ท่ำนละ 2,700 บำท
พร้อมค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือชำระก่อนเดินทำง)
• ค่ำทิปพนักงำนขับรถและค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ในพระรำชวังและเขตเมืองเก่ำและค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ (ชำระเพิม่ ท่ำนละ 1,800
บำท พร้อมค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือชำระก่อนเดินทำง)
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
• ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทีม่ กี ำรปรับเพิม่ หรือค่ำบริกำรอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำหรือ
ค่ำแปลเอกสำรหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่มนี ้ำดื่มแจกระหว่ำงทัวร์)
• ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
• ค่ำประกันอื่นๆ ทีผ่ เู้ ดินทำงต้องกำรทำเพิม่ เติม อำทิ ภัยธรรมชำติรุนแรง หรือ ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่ำช้ำเป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
▪ หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน

o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 7-10 วันทาการ
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ

-

หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

-

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำ
ทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น อำยุของกำรออกหนังสือไม่เกิน 1 เดือน นับจำกวันนัดยื่นวีซ่ำ
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร และสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
อำยุของกำรออกหนังสือไม่เกิน 1 เดือน นับจำกวันนัดยื่นวีซ่ำ
-

กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน
• หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
•
หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
-

กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำนทำงด้ำน
กำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้
เดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ นภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง)
o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ำยสำเนำทุกหน้ำย้อนหลัง 6 เดือน และปรับ
สมุดอัพเดทไม่เกิน 15 วัน พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชี หำกมีกำรต่อเล่มให้แนบบัญชีเล่มเก่ำ
พร้อมถ่ำยสำเนำหน้ำชื่อบัญชีมำด้วย

- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ
ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภำษำอังกฤษพร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพำะคู่
สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อม
ระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดาหรือมารดา หรือ บิ ดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำหรือมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์

วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี -ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

................................................. อีเมลล์

...........................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่

......................................
รวม

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................

10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ สแกนดิเนเวีย กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

