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Baltic Beautiful 4 Caps  
 

ลิทวัเนีย-ลตัเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด ์7 วนั 
ชม 4 เมืองหลวงดงั  

โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY) 

 

 บรษิทัฯ ขอน าท่านเดนิทางสู่ดนิแดนยุโรปเหนือ กบั 4 ประเทศดงั ลทิวัเนีย  ลตัเวยี  เอสโทเนีย และประเทศแถบ
สแกนดเินเวยีอย่างฟินแลนด ์พบกบัความสวยงามของเมอืงต่างๆ ทีเ่คยเป็นส่วนหนึง่ของอาณาจกัรรสัเซยีมาก่อน ชมความ
สวยงามของเหล่าปราสามและธรรมชาตทิีง่ดงาม ดงัน้ี.. 
 

วิลนีอสุ  เมอืงหลวงของประเทศลทิวัเนีย และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตต้ัง้อยู่
  ระหว่างแม่น ้าสองสาย  
ริก้า  เมอืงหลวงของประเทศลตัเวยีซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงท่าและเป็นศนูยก์ลางการขนส่งทางรถไฟทีส่ าคญัของ 
  รสัเซยี ปจัจุบนัไดบู้รณะและฟ้ืนฟูใหม้คีวามทนัสมยั จนกลายมาเป็นศนูยก์ลางการศกึษา วฒันธรรม และ 
  อุตสาหกรรม 

ทาลลินน์   เมอืงหลวงของประเทศเอสโทเนีย  ซึง่ตัง้อยู่ทางชายฝ ัง่ตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด ์มชีือ่เสยีงในเรือ่งของ
สถาปตัยกรรมอนัวจิติรงดงามในช่วงยุคกลาง 

เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศ รมิชายฝ ัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายา
  ว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถาปตัยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝ ัง่ยุโรปและรสัเซยี  
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ก าหนดการเดินทาง    6-12 มิ.ย.2563 
 
 

วนัแรก  6 มิ.ย.63 สวุรรณภมิู-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์-วิลนีอสุ (ลิทวัเนีย) 
06.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์ G สายการบิน

Finn Air เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
08.55 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุวิลนีอสุ ประเทศลิทวัเนีย โดยสายการบิน  Finn Air เท่ียวบินท่ี AY-142 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง  
16.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน  Finn Air เท่ียวบินท่ี AY-1105 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุวิลนีอสุ (Vilnius) ประเทศลิทวัเนีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีเ่มอืงในเมอืงวลินิอุส  
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Green Park Vilnius หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่อง 7 มิ.ย.63 วิลนีอสุ-ทราไก-วิลนีอสุ (ลิทวัเนีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
   นําท่านเดนิทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี อดีตเมืองหลวงเก่าของ

ประเทศลิทวัเนีย ทีม่ปีระชากรหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยู่ร่วมกนั โดยเมอืง ทราไก เป็นเมอืงตากอากาศที่
ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วจาํนวนมาก เพราะตัง้อยู่ใกลก้บัเมอืงวนีีอุส เมอืงหลวงในปจัจุบนั อกีทัง้ 
ทราไก ยงัเป็นเมอืงทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตอินังดงามมากมาย ตวัเมอืงรายลอ้มดว้ยทะเลสาบ
หลายแห่ง นอกจากน้ี เมอืงทราไก ยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรอ์นัทรงคุณค่า ทีท่าํใหค้นรุ่นหลงั
ไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาตร ์ความเป็นมาของชาตไิดเ้ป็นอย่างด ีนําท่านเข้าชม ปราสาททราไก หรอืปราสาทที่
ใครหลายๆคนเรยีกว่า Little Marienburg ตัง้อยู่บนเกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบเกรฟ สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่
14 เป็นปราสาททีท่่านแกรนดดุ๊์ก วเีทาทสั ทีป่ระสงคใ์ชช้วีติในช่วงบัน้ปลาย ก่อนทีจ่ะกลายเป็นคุกในช่วง
ศตวรรษที ่17 โดยอกีดา้นหน่ึงของปราสาท เป็นทีต่ัง้ของโบสถ์และสาํนกัสงฆใ์นนิกายเบเนดกิทนี ชมความ
งดงามทศันีภาพโดยรอบทะเลสาบกบัตวัปราสาททีส่ามารถบอกเล่าเรื่องราวในประวตัศิาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างด ี 
จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงวลินีอุส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย นําท่านชม เมืองวิลนีอสุ เมืองหลวงของประเทศลิทวัเนีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 

ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ ชมเมอืงเก่ากรุงวลินีอุส (Vilnius) ตัง้อยู่ระหว่างแม่น้ําสองสาย เนรสิ 
(Neris) และ วลิเนเลเล (Vilnele) และลอ้มรอบไปดว้ยเนินเขาทีม่ตี้นไมเ้ขยีวขจ ีเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดใน
ลทิวัเนีย สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1323 โดยเมอืงวลินีอุสมชีื่อเสยีงทางดา้นงานสถาปตัยกรรมอนัเก่าแก่ จงึไดร้บั
สมญานามว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปตัง้แต่ยุคโกธคิ เรอแนสซองค ์บารอ็ค และ คลาสสคิ 
ตัง้อยู่ในผงัเมอืงแบบยุคกลาง ทาํใหย้เูนสโกป้ระกาศใหเ้มอืงเก่าวลิเนียสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ชม
ความสวยงามของโบสถ์สวยๆ และวหิารต่างๆ ทีต่กแต่ง ในแบบบบารอ็คและโกธคิ ภายในเมอืงมสีถานที่
ท่องเทีย่วทีเ่ป็นผลงานสถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่ามากมาย ถ่ายรปูกบัคารต่างๆ อาทเิช่น โบสถ์เซนต์แอน 
ซึง่ถอืว่าเป็นหน่ึงในโบสถ์ทีส่วยทีสุ่ดในวลินีอุส ถ่ายรปูกบั Gate of Dawn หรอืกาํแพงเมอืงจากศตวรรษที ่
16 ชมย่านเมอืงเก่าทีถ่อืว่าเป็นเขตเมอืงเก่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเขตยุโรปกลาง และถ่ายรปูกบัความงดงามของ
อาคารเก่าแก่เมื่อครัง้สมยัศตวรรษที ่15-16 ถ่ายรปูกบักลุ่มอาคารเมอืงเก่าและวหิารต่าง ๆ Orthodox 
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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 เป็นต้น  

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั Green Park Vilnius หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม 8 มิ.ย.63 วิลนีอสุ-ซวัเล (ลิทวัเนีย)-รนัดาเล-ริก้า (ลตัเวีย)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู่เมืองซวัเลยห์รือเซาเล Siauliai เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศลทิวัเนีย

เมอืงหลวงแห่งแควน้เซาเลเคาตี้ และเมอืงทีม่คีวามเก่าแก่อกีเมอืงหน่ึง ในอดตีเคยถูกเผาในยุคสงครามถงึ 7 
ครัง้ดว้ยกนัปจัจุบนัทางการไดฟ้ื้นฟูจนกลายมาเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรม และอุตสาหกรรมทีส่าํคญัเมอืง
หน่ึงของลทิวัเนีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นําท่านชมภายนอกของ สุสานไมก้างเขน Hill of 
Crosses สถานทีอ่นัแสดงถงึความเชื่อของผูค้นทีน่บัถอืศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ ซึง่มมีายาวนาน
นบัตัง้แต่ช่วงยุคสงคราม สถานทีแ่ห่งน้ีเปรยีบเสมอืนสุสานไมก้างเขนนบัแสนชิน้ แมก้ระทัง่ปจัจุบนัน้ีกย็งัมี
คนนํามาทิง้อย่างต่อเน่ือง ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรปูและชมววิแบบพาโนรามา  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองฟิลสร์นัดาเล Pilsrundale ประเทศลตัเวีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) นําท่านเข้าชม พระราชวงัรนัดาเล Rundale Palace หน่ึงในงานสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอ็ค
ในประเทศลตัเวีย ซึง่เคยเป็นสถานทีป่ระทบัในช่วงฤดรูอ้นของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ 
Russian Empress Anna Ioannovna ซึง่เป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของลตัเวยี สรา้งในศตวรรษที ่18 โดย
สถาปนิกชาวอติาเลยีน ซึง่เป็นคนเดยีวกบัผูส้รา้งพระราชวงัฤดหูนาวในเมอืงเซนต์ปีเตอรส์เบริก์ในรสัเซยี 
พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งในสไตลบ์ารอ็คและรอ็คโคโค โดยใหเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น แวดลอ้มไปดว้ยสวนสวย
ในช่วงฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ไดร้บัการตกแต่งอย่างหรหูรา มคีวามงดงามตระการตา นอกจากน้ีท่านจะยงั
ไดช้มสวนสไตลฝ์รัง่เศส ทีไ่ดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามเตม็ไปดว้ยสสีนัของดอกไมน้านาพนัธุ์  จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางสู่ เมืองริก้า Riga เมืองหลวงของประเทศลตัเวีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร จนี 
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Rixwell Elefant หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่ 9 มิ.ย.63 ริก้า (ลตัเวีย)-แปรนู์-ทาลลินน์ (เอสโตเนีย)  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําท่านชม ย่านเมืองเก่ากรงุริก้า ซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงท่าและเป็นศนูยก์ลางการขนส่งทางรถไฟทีส่าํคญั
ของรสัเซยี ปจัจุบนัไดบู้รณะและฟ้ืนฟูใหม้คีวามทนัสมยั จนกลายมาเป็นศนูยก์ลางการศกึษา วฒันธรรม 
และอุตสาหกรรมทีย่งัคงพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้ เป็นเมอืงทีม่สี่วนผสมของอทิธพิลแบบ ลตัเวยีน รสัเซยีน 
และเยอรมนัรวมกนั ชมความสวยงามของสถาปตัยกรรมอนังดงาม ผ่านชมร่องรอยกาํแพงเมอืงโบราณ  
อาคารแบบอารต์นูโว ทีส่รา้งในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมปราสาทรกิา้ ซึง่ปจัจุบนัไดใ้ชเ้ป็น
ทาํเนียบประธานาธบิด ีนําท่านชมภายนอก โบสถ์เซนต์ปีเตอร ์St. Peter Cathedral ทีง่ดงามเป็นโบสถ์
กอธคิทีส่าํคญั และสวยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในเมอืงรกิา้ ในอดตีโบสถ์แห่งน้ีมชีื่อว่า “โบสถ์พ่อคา้” Merchants 
Church เน่ืองจากเคยใชเ้ป็นสถานทีส่าํหรบัจดัประชุมของเหล่าพ่อคา้ในยุคนัน้ ๆ โบสถ์เซนต์ปีเตอรเ์ป็น
โบสถ์แบบกอธคิมาจนถงึปี ค.ศ.1523 กระทัง่ถงึช่วงการเปลีย่นนิกายจากคาทอลกิมาเป็นลเูธอรนั โบสถ์แห่ง
น้ีจงึเปลีย่นเป็นโบสถ์สไตลแ์บบบารอ็คแทน  ชม ป้อมดินปืน The Powder Tower เดิมเรียกว่า Sand 
Tower สนันิษฐานว่ามกีารสรา้งขึน้ตัง้แต่ ปี ค.ศ.17 โดยป้อมน้ีเอาไวเ้ป็นทีเ่กบ็ดนิปีนและมกีารถูกทาํลาย
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และบูรณะซ่อมแซมหลายครัง้ จนถงึ ปี ค.ศ.1999 และปจัจุบนัไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบั
สงครามของลตัเวยี ชมอนุสาวรียอิ์สรภาพ ตัง้อยู่ย่านใจกลางเมอืงรกิา้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานราํลกึถงึเหล่าทหารกลา้ผูเ้สยีสละชพีในสงครามเรยีกรอ้งอสิรภาพของลตัเวยีระหว่างปี ค.ศ.
1918 ถงึปี 1940 โดยอนุสาวรยีแ์ห่งน้ี ถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งการประกาศอสิรภาพ และเสรภีาพของลตัเวยี 
มคีวามสงูถงึ 42 เมตรดา้นบนประดบัดว้ยรปูป ัน้ของหญงิสาวถอืดาว 3 ดวงเชื่อมตดิกนั ซึง่สื่อความ
หมายถงึการรวมกนัของภูมภิาคทัง้ 3 ของประเทศลตัเวยี  ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ เป็นโบสถ์คาทอลกิทีโ่ดด
เด่นทีสุ่ดในย่านเมอืงเก่า ชม โบสถ์ประจาํเมอืงรกิา้ Riga Cathedral อยู่รมิจตุัรสั สรา้งเมื่อปี 1211 โดย
บาทหลวงอลัเบริต์ ขา้งในม ีออรแ์กนขนาดใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป โบสถ์แห่งมกีารซ่อมแซมและบูรณะหลายครัง้ 
สไตลข์องมหาวหิารผสมผสานกนัระหว่างแบบโกธคิกบับารอ็ค แลว้เสรจ็ตอนปี 1999 เพื่อใหท้นัฉลองพรอ้ม
กบัรสัเซยีทีค่รบรอบก่อตัง้กรุงมอสโกมา 850 ปี ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงรกิา้หรอืของประเทศลตัเวยี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ กรงุทาลลินน์ Tallinn เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย ซึง่ตัง้อยู่ทาง

ชายฝ ัง่ตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด ์ห่างจากกรุงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของฟินแลนด ์ประมาณ 70 กโิลเมตร โดย
ใชเ้สน้ทางผ่าน เมืองแปรนู์ Parnu ประเทศเอสโตเนีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืง
พกัผ่อนตากอากาศในช่วงฤดรูอ้นทมีีช่ ื่อเสยีงทีสุ่ดในฝ ัง่ตะวนัตกรมิทะเลบอลตกิ ผ่านชมความสวยงามของ
เมอืงท่านจะไดเ้หน็บ้านไมแ้บบ Wooden House ซึง่เป็นเสน่หอ์กีอย่างหน่ึงของเอสโตเนีย ชมความสวยงาม
ของ หาดแปรนู์ Parnu Beach ทีอ่ยู่ใกลต้วัเมอืงแปรนู์เพยีง 15 นาทเีท่านัน้ ในช่วงฤดรูอ้นจะมชีาวเมอืง
มากมายมาพกัผ่อนกนัทีห่าดแห่งน้ีพรอ้มกบัชมทศันียภาพอนังดงาม  จนกระทัง่ถงึเมืองทาลลินน์ Tallinn 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ถอืเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของสถาปตัยกรรมอนัวจิติรงดงาม
ในช่วงยุคกลาง รวมทัง้บรเิวณเชงิเขาในเมอืงยงัคงมกีาํแพงเมอืงโบราณหลงเหลอือยู่  นอกจากน้ีบรเิวณ
โดยรอบเมอืงยงัเตม็ไปดว้ยสวนสาธารณะทีม่หีญา้เขยีวขจ ีมดีอกไมน้านาพนัธุ ์ทีช่่วยแต่งแต้มสสีนัใหก้บั
เมอืงเลก็ๆ แห่งน้ีใหด้สูดใส เป่ียมไปดว้ยมนต์เสน่หอ์นัน่าหลงใหล  

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พืน้เมอืง 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Metropole Hotel Tallinn หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่า  10 มิ.ย.63 ทาลลินน์ (เอสโทเนีย) - ล่องเรือเฟอรร์ี ่- เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําท่านเทีย่วชมย่านเมอืงเก่า Old Town ของเมอืงทาลลนิน์ทีโ่อบลอ้มดว้ยกาํแพงเมอืงและป้อมปราการใน
ยุคกลางใหบ้รรยากาศเหมอืนอยู่ในยุคอศัวนิ ชมเขตเมอืงเก่าทมูเปีย ในเขตอพัเพอรท์าวน์ ชมและถ่ายรปู
ภายนอกปราสาททมูเปีย ซึง่ปจัจุบนัคอืรฐัสภาแห่งเอสโตเนีย ชมววิทวิทศัน์ของเมอืงแบบพาโนรามา ทีม่ี
สสีนัสดใสราวกบัภาพวาดทีม่โีบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า นําท่านชมภายนอก โบสถ์อเลก็ซานเดอร์
เนฟสเก ้โบสถ์ใหญ่ทีม่ยีอดโดมใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงทาลลนิน์ เป็นสถาปตัยกรรมแบบรสัเซยีนออรโ์ธดอ็กซ ์
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงทีเ่อสโตเนียเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดซิารแ์ห่งรสัเซยี สรา้งขึน้เพื่ออุทศิ
ใหก้บัเจา้ชายอเลก็ซานเดอร ์ยาโรสลาวทิซ ์เนฟสกี้ มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงและถ่ายรปูกบัอาคาร
สวยงามต่างๆ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากย่านน้ี **เพ่ือความสะดวกในการเดินชมและเลือกซ้ือสินค้า
อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  

 สมควรแก่เวลานําท่านสู่ท่าเรอืเพื่อ ล่องเรือข้ามจากกรงุทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย สู่กรงุเฮลซิงกิ 
ประเทศฟินแลนด ์ท่องทะเลบอลตกิทีง่ดงาม ใหท้่านเตรยีมตวัการเชค็อนิลงเรอื  เมื่อเรอืออกจากท่าเรอื 
ใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบัทวิทศัน์ 2 ฝ ัง่ ของเอสโตเนีย และฟินแลนด ์กรุงเฮลซงิกเิป็นเมอืงหลวงใหญ่ของ
ประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศ รมิชายฝ ัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายาว่าเป็น “ธดิาแห่ง
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ทะเลบอลตกิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เน่ืองจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรมและ
สถาปตัยกรรมอนัไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝ ัง่ยุโรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกถิูกสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1550 โดย
กษตัรยิกุ์สตาฟ วาชา แห่งสวเีดน ต่อมาในสมยัทีต่กอยู่ภายใต้การปกครองของรสัเซยี เฮลซงิกไิดถู้กเปลีย่น
มาเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวามโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายใน
ทะเลบอลตกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟต์บนเรือ 
เมื่อเรอืเทยีบท่าเรอืเมอืงเฮลซงิก ิใหท่านโดยสารรถโคช้เพื่อนําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Scandic Helsinki Aviapolis 

 หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  11 มิ.ย.63 เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง ท่านจะประทบัใจไปกบัสถาปตัยกรรม
แบบรสัเซยีทีจ่ตุัรสัหน้าโบสถ์ อนัเป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรท์ีช่นะรางวลัออสการเ์รื่อง “เรดส”์ โดยใชฉ้าก
มโหฬารของเฮลซงิกแิทนกรุงเลนินการด์ในสหภาพโซเวยีต ผ่านชมจตัุรสัซีเนท ใจกลางเมอืง นําท่านเขา้
ชมโบสถ์หนิเทมเปเลยีวคโิอ Rock-Church ซึง่สรา้งในภูเขาหนิแกรนิตขนาดมหมึา ถ่ายรปูกบัมหาวหิาร 
อุสเพนสก ีUspenski Cathedral ชมอนุสาวรยีร์ปูทรงแปลกตาของซองน์ซเิบลอุิส The Sibelius Monument 
อนุสรณ์ของนกัประพนัธเ์พลงชาวฟินแลนดท์ีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลก นําท่านเดนิเล่นบรเิวณตลาดรมิท่าเรอื 
Market Square ทีม่ที ัง้ส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม ้และสนิคา้อกีมากมาย ท่านจะไดช้มวถิชีวีติของ
ชาวเมอืง พรอ้มเลอืกซือ้หาสนิคา้ทอ้งถิน่ อาท ิไข่ปลาคารเ์วยี ผลติภณัฑท์าํจากหนงักวางเรนเดยีร ์และ
สนิคา้ทีร่ะลกึอกีมากมาย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นถ่ายรปูชมเมืองและเลือกซ้ือสินค้า อิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพ่ือเตรียมตวัเชค็อินเดินทางกลบั   
17.30 น.  น าท่านออกเดินทางจากเฮลซิงกิ บินตรงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Finn Air  
  เท่ียวบินท่ี AY-141 
  

วนัทีเ่จด็  12 มิ.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
07.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ..  

 
 

สายการบินฟินน์แอรเ์ดินทางด้วยชัน้ประหยดัไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ ด  
ยกเว้นท่านท่ีมีปัญหาด้านสขุภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง    6-12 มิ.ย.2563 
 

Baltic Beautiful 4 Caps 
ลิทวัเนีย-ลตัเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์ 7 วนั / AY 

ราคารวมตัว๋โดยสาร ราคาไมร่วมตัว๋โดยสาร 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 48,900 24,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 6,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํา่กว่า 25 ท่านและจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก
ได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท *** ไมมี่ราคาเดก็*** 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไมส่ามารถขอ  
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 ตัว๋โดยสารไมส่ามารถเล่ือนกลบัได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดินทางในชัน้ธุรกิจ  ต้องทาํ
เป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋แบบหมูค่ณะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลา
เดินทางได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ โดยท่านไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกนั หรือหากกรณี
ท่านอยู่ต่อ จะต้องพิจารณาจาํนวนวนัท่ีท่านพกัด้วยว่าท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการย่ืนคาํ
ร้องขอวีซ่า หากกรณีท่านใดอยู่ท่ีประเทศอ่ืนมากกว่าลิทวัเนีย (ย่ืนวีซ่าเชงเก้นเยอรมนั) ท่านจะต้อง
ดาํเนินการย่ืนวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนัทาํการ ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืในการ
จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การดาํเนินการขอวีซ่า 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Finn Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เฮลซงิก-ิวลินีอุส // เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 
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 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 7 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมัต่อท่านต่อชิน้ / ท่าน ท่านละ 1 ชิน้) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และค่านดัหมายและบรกิารดา้นเอกสารและแปลเอกสาร (ชาํระเพิม่ท่านละ 3,300 บาท 

พรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนเดนิทาง)  
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและค่าทปิหวัหน้าทวัร ์(ชาํระเพิม่ท่านละ 1,800 

บาท พรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทีม่กีารปรบัเพิม่หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีาหรอื

ค่าแปลเอกสารหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่มน้ํีาดื่มแจกระหว่างทวัร)์ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัอื่นๆ ทีผู่เ้ดนิทางต้องการทาํเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ หรอืเทีย่วบนิล่าชา้เป็นต้น 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 60 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
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หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
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หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 
1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติํ่า 
3. บางโรงแรมในยุโรปไม่มลีฟิต์ใหบ้รกิาร เน่ืองจากทีพ่กัเป็นแบบอาคาร 2-3 ชัน้ จงึไม่มกีารจดัทาํลฟิต์ไวใ้หบ้รกิาร ดงันัน้

ผูเ้ขา้พกัสามารถเตรยีมกระเป๋าเลก็สาํหรบัการเขา้พกัในคนืนัน้ได้  
4. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
5. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนัทาํการ 

-    ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการทาํนัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือทาํการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณผีูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใช้หนงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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o รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกน

รปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซ่ีา 
 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง,   
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซ่ีา 

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   
 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบั
สมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ีหากมกีารต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเก่า
พรอ้มถ่ายสาํเนาหน้าชื่อบญัชมีาดว้ย  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
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เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***  ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
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วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

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

 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................  

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................  
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................    (ภาษาองักฤษ)..........................................................  

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ .................................................  

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................  

     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ...............................................................  

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 
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      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................  

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา .....................................  

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................  

    .............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................      โทรศพัทบ์า้น ...................................................................  

 โทรศพัทมื์อถือ .................................................  อีเมลล ์...........................................................................   

 

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).............................................................................................  

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  าน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................  

 ............................................................................................................   รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) .....................................................................................................................  

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...............................................................  

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................  

 

7.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย..........................................................................................................................  
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่ ...................................... ถึงวนัที่ .........................................    รวม ........... วนั 
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   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ...............................................................  
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม่) 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ .........................................................................................................................  
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .........................................................................................................................................  
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 
 

 


