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 THE BALTIC RIM 

(ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด)์ 

7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 55,900.- 
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 น ำท่ำนเดนิทำงโดยสำยกำรบนิฟินน์แอร ์ เยอืนสีป่ระเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลตกิ ที่

องคก์ำรยเูนสโกไ้ดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอนัล า้คา่ 

 เมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด ์(Finland) เมอืงวลินอิุส (Vilnius) เมอืงหลวง

แห่งลทิวัเนยี (Lithuania) เมอืงรกิา้ (Riga) เมืองหลวงแห่งลตัเวยี(Latvia) และ เมอืงทาลนิน ์

(Tallinn) เมอืงหลวงแหง่เอสโตเนยี (Estonia)  

 

 
 

 

         ก าหนดการเดนิทาง        
      
วนัที ่   4-10, 19-25 ก.ย. 61  55,900.- 

วนัที ่   3-9, 10-16 ต.ค. 61 55,900.- 

วนัที ่   5-11, 19-25 พ.ย. 61 55,900.- 

                                                              
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. 
กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ(เมอืงหลวงแหง่ฟินแลนด)์ –  

วลินอิสุ (เมอืงหลวงแหง่ลทิัวเนีย)   
✈ ✈ ✈ 

BEST WESTERN 
VILNILUS 

2. วลินอิสุ – ทรำไค – เคำนัส (ลทิัวเนีย) ✈ O O 
BEST WESTERN 
SANTAKOS 

3. 
เคำนัส – ชวัเลย ์(ลทิัวเนีย) – ฟิลสรั์นดำเล (ลตัเวยี) –  

พระรำชวังรนุดำเล – รกิำ  (เมอืงหลวงแหง่ลตัเวยี) 
O O O BELLEVUE PARK 

4. เมอืงเกำ่รกิำ – ซกิลุดำ้ (ลัตเวยี) – พำรนู์ (เอสโตเนีย) O O O 
 STRAND SPA AND 
CONFERENCE 

5. พำรนู์ – ทำลลนิน์ – เรอืเฟอรร์ีข่ำ้มฝ่ังทะเลบอลตคิ – เฮลซงิก ิ O O O 
 

SCANDIC PARK 

6. เฮลซงิก ิ– Rock Church – กรงุเทพฯ    O O ✈  

7. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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 โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์ - วลินอิุส (ลทิวัเนยี)   

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สำยกำร

บนิฟินนแ์อร ์โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

08.55 น.  ออกเดนิทำงสูก่รุงเฮลซงิก ิโดยสำยกำรบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 142 

***คณะเดนิทางต ัง้แต ่วนัที ่5 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.05 น. และถงึกรงุ

เฮลซงิก ิเวลา 15.00 น.*** 

15.15 น. เดนิทำงถงึกรงุเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงแห่งฟินแลนด ์(Finland) เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

16.20 น.  ออกเดนิทำงโดยเที่ยวบินที่ AY 1105 สู่กรุงวลินอีุส (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลทิวัเนีย 

(Lithuania) 

***คณะเดนิทางต ัง้แต ่วนัที ่5 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 16.20 น. และถงึกรงุ

วลินอิสุ เวลา 18.00 น.*** 

17.35 น. เดนิทำงถงึกรุงวลินอิุส (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลทิัวเนีย น ำท่ำนผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศุลกำกร (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตุลำคม 

2561) 

        เขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN VILNILUS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: วลินอิุส – ทราไค – เคานสั (ลทิวัเนยี) 

เชา้           รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น ำทำ่นชมกรงุวลินอิสุ (Vilnius) ตัง้อยู่ทำ่มกลำงแม่น ้ำเนรสิ และแม่น ้ำวลิเนเล ทีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขำ

ทีม่ีตน้ไมน้ำนำพันธุ ์จงึไดข้ ึน้ชือ่ว่ำงำมสดุแห่งลทิัวเนีย ไดร้ับกำรยกย่องจำกยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ. 1994  น ำท่ำนชมเขตเมอืงเกา่ (Vilnius old town) ซ ึง่ถอืว่ำเป็นเขตเมอืงเกำ่ทีส่ดุแห่ง

ยุโรปกลำง ตัง้แต่ครัง้ ศตวรรษที ่15-16 รวมทัง้ Gate of Dawn หรือก ำแพงเมืองเก่ำ ประตูเมือง 1 

ใน 10 ประตเูมอืงของเมอืงทีย่ังหลงเหลอือยู่ 

 เทีย่ง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองทราไก (Trakai) เพื่อเขำ้ชมปราสาททราไก (Trakai Island 

Castle) เป็นปรำสำทหนิทีส่รำ้งข ึน้ในศตวรรษที ่14 ตัง้อยู่บนเกำะในทะเลสาบเกรฟ(Lake Galvė) 

โดย ดยุควเีตาตาส (Duke of  Kęstutis) เจำ้ผูค้รองแควน้ทรำไกในสมัยอดตี ตวัปรำสำทจะตัง้อยู่

บนเกำะ ท่ำนสำมำรถขำ้มสู่ตัวปรำสำทโดยเดนิขำ้มสะพำนที่เชื่อมตดิต่อกันระหว่ำงชำยฝ่ังกับตัว

ปรำสำท พรอ้มทัง้ชมควำมงดงำมของทะเลสำบเกรฟที่สวยงำมไม่แพท้ี่ใด จำกนั้นนำท่ำนเดนิทำงสู่

เมอืงเคานสั (Kaunas) อดตีเมอืงหลวงชัว่ครำวของประเทศลทิัวเนีย ในชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

ตัง้อยู่ตรงทีบ่รรจบกนัของแม่นำ้เนรสิ และแม่นำ้เนมำน 

ค า่      รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  

      เดนิเขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN SANTAKOS หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่3: เคานสั – ชวัเลย ์(ลทิวัเนยี) – ฟิลสร์นัดาเล (ลตัเวยี) - พระราชวงัรนุดาเล –  

รกิา  (ลตัเวยี) 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นชมเมอืงเคานสั เมืองทีม่ปีระชำกรมำกเป็นอันดบัสองของประเทศลทิัวเนีย รองจำกวนิอิุส ซึง่ยัง

เป็นเมืองที่งดงำมอีกเมืองหนึ่งของลทิัวเนีย ใหท้่ำนถ่ายภาพและชมอาคาร City Hall ทีท่าการ

ศาลาวา่การ ปราสาทเคานสั Kaunas Castle ปรำสำทหนิทีส่รำ้งข ึน้มำตัง้แตศ่ตวรรษที ่14 เพือ่ป้อง

กำรกันกำรโจมทำงดำ้นศำสนำ แรกเริม่อำคำรปรำสำทนี้ไดร้ับกำรบันทกึไว ้ในปี 1361 แต่ถูกทำลำย

ดว้ยผูก้่อสงครำมทำงดำ้นศำสนำ และไดม้ีกำรก่อสรำ้งขึน้มำใหม่อีกครัง้ในปี 1408 จำกทีน่ี่สำมำรถชม

ทศันียภำพอันงดงำมของแม่นำ้ทัง้สองสำยทีม่ำบรรจบกนัทีเ่มอืงนี้คอืแม่นำ้เนรสิและแม่น ้ำเนมำนอกีดว้ย 

และชม Holy Cross Church ทีส่รำ้งข ึน้ดว้ยสถำปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส ์และ วหิาร

เคานสั Kaunas Cathdral Basilica ทีม่กีำรสรำ้งแบบผสมผสำนตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่15 

เทีย่ง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงซวัเลย ์(Siauliai) เมืองเก่ำที่เคยผ่ำนสงครำมมำถงึ 7 ครำ และไดร้ับกำร

บูรณะซอ่มแซมจนกลบัมำเป็นศนูยก์ลำงทำงวัฒนธรรมและอุตสำหกรรมอีกแห่งของลทิวัเนีย น ำทำ่นชม

สุสานไมก้างเขน Hill of Crosses  สุสำนไมก้ำงเขนนับแสนชิน้ที่ปัจจุบันยังคงมีคนน ำมำทิ้งอยู่  

เนื่องดว้ยเป็นสถำนที่แห่งควำมเชื่อของผูนั้บถือศำสนำครสิต์นิกำยโรมันคำทอลกิ ที่มีมำตัง้แต่ยุค

สงครำม ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปและชมววิโดยรอบ จำกนัน้นำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมอืงฟิลสร์นัดาเล 

(Pilsrundale) ประเทศลัตเวีย น ำท่ำนเดนิทำงเขา้ชมพระราชวงัรุนดาเล (Rundale Palace) ที่

พ ำนักของ ดยคุ แห่ง คอรท์แลนด ์(Dukes of Courtland) ตัวพระรำชวังออกแบบโดยสถำปนิก

ชำวอติำเลยีนทีอ่อกแบบพระรำชวังเฮอรม์เิทจทีน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ท ำใหพ้ระรำชวังแห่งนี้มีควำม

งดงำมไม่แพท้ีใ่ดในยุโรป นอกจำกนี้พระรำชวังรุนดำเลยังไดร้ับยกย่องใหเ้ป็นสดุยอดของกำรออกแบบ

สถำปัตยกรรมที่เป็นกำรประยุกต ์ของสองวัฒนธรรมระหว่ำงเยอรมันและรัสเซียไดอ้ย่ำงลงตัวทีส่ดุใน

ทวปียุโรป จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงรกิา (Rica) เมอืงหลวงแห่งลตัเวยี (Latvia)   

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  

      เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก BELLEVUE PARK หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่4:    เมอืงเกา่รกิา – ซกิุลดา้ (ลตัเวยี) – พารน์ู (เอสโตเนยี) 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกนั้นชมเมืองเก่ำชมร่องรอยของก ำแพงเมืองโบรำณที่เคยโอบลอ้มเมืองและป้อมดนิปืนที่ยังคง

อนุรักษ์ไว  ้ชมจตัุรสัโดม (Dome Square) อันเป็นที่ตัง้ของ Riga Dome Cathedral มหำวหิำร

ประจ ำเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในแถบบอลตกิและมีออรแ์กน(Organ) ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก, ชมหอ

เก็บดนิปืน (The Powder Tower ) เคยเป็นหนึ่งใน 28 หอสงัเกตกำรณ์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของป้อม

ปรำกำรเมือง น ำท่ำนถ่ำยรูปกับปราสาทรกิา (Riga Castle) สรำ้งขึน้ในปี 1330 เพื่อเป็นที่อยู่ของ 

Livonian Order เคยถูกท ำลำยไปในศตวรรษที่ 15 โดยชำวเมืองและไดร้ับกำรสรำ้งขึน้ใหม่โดย

ชำวเมอืงเชน่กนั ปัจจุบันนอกจำกเป็นทีอ่ยู่ของประธำนำธบิดขีองลทัเวยี ยังเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑด์ว้ย 

จำกนัน้นำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงซกิลุดา้ เมืองเล็กๆ ซึง่มีประชำกรไม่ถงึสองหมืน่คนและไม่ห่ำงไกลจำก

นครรกิำ้ 

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  

บา่ย น ำทำ่นเขา้ชมปราสาททูไรดา้ (Turaida Museum Reserve) สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1214 โดยอำรค์บชิอ็ป

แห่งรกิำ้ เป็นปรำสำทก่ออฐิแบบโกธคิ ซึง่ถูกสรำ้งต่อเตมิและบูรณะมำหลำยสมัยจนเป็นลักษณะของ

ป้อมปรำสำทที่สวยงำม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปรำสำทไดเ้สยีหำยอย่ำงหนักจำกเหตุกำรณ์ไฟไหมแ้ละ

ไม่ไดร้ับกำรบูรณะจนกระทั่งในชว่งทศวรรษที ่1970 ไดร้ับกำรซ่อมแซมและเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์นทีส่ดุ 

น ำท่ำนเดนิทำงเลำะรมิฝ่ังทะเลบอลตคิสูเ่มืองพารน์ู (Parnu) ประเทศเอสโตเนยี (Estonia) เมือง

ตำกอำกำศแสนสวยรมิฝ่ังทะเลบอลตคิ ชมบา้นไม ้(Wooden House) สไตลอ์ำรต์นูโว และแบบแอส

โทเนียนดัง้เดมิทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัจนกลำยเป็นตน้แบบบำ้นเรอืนทีน่ ำไปสรำ้งในสไตนบ์อลตคิ   

ค า่      รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 
 

       เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก STRAND SPA AND CONFERENCE  หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่5: พารน์ู – ทาลลนิน ์– เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฝั่งทะเลบอลตคิ – เฮลซงิก ิ

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เดนิทำงต่อขึน้สูเ่มอืงทาลลนิท ์(Tallinn) เมอืงหลวง และเมอืงท่าทีส่ าคญัทีสุ่ดของเอสโตเนยี  

น ำทำ่นเขำ้ชมเขตเมอืงเกา่ของทาลลนิน ์(Old Town Square) ทีไ่ดร้ับกำรยกย่องว่ำเป็นเมืองแห่ง

ยุคกลำงทีส่วยทีสุ่ดในยุโรปเหนอื  เดนิชม ย่านทูมเปีย (Toompea) ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของปราสาททูม

เปีย ปัจจุบันไดใ้ชเ้ป็นอำคำรรัฐสภำและหน่วยงำนรำชกำร, โบสถ์อเล็กซานเดอร ์เนฟสกี ้

(Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์รัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอสโทเนีย เป็น

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมมำก แลว้เดนิลัดเลำะแนวก ำแพงเมอืงสูจ่ตรุัสกลำงเมืองอันเป็นทีต่ัง้ของศำลำ

กลำงรำยลอ้มดว้ยอำคำรทีต่ำ่งยุคสมัยกนัตัง้แตศ่ตวรรษที่ 15-17 

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย แลว้น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอืเฟอรร์ ีเพือ่เดนิทำงขำ้มทะเลบอลตกิ สูเ่มอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) 

ประเทศฟินแลนด ์เมอืงหลวงแสนสวยของฟินแลนด ์เจำ้ของฉำยำ “ธดิำแห่งทะเลบอลตคิ” ชมควำม

งำมทวิทศันข์องทัง้ 2 ฝ่ัง และเลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษีบนเรอื (ประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

ค า่        รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพื้นเมอืง  

       เขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SCANDIC PARK  หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที ่6: เฮลซงิก ิ– Rock Church – กรงุเทพฯ     

เชา้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนสูใ่จกลำงนครเฮลซงิก ิ(Helsinki) จำกนัน้พำชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของอนุสำวรีย์พระเจำ้อเล็กซำนเดอรแ์ละมหำวหิำรใหญ่นิกำยรูเธอรัน อสิระใหท้่ำนไดเ้ลือกซื้อ

สนิคำ้ทีร่ะลกึตำมอัธยำศยั ชมมหำวหิำรอุสเพนสเกข้องศำสนำครสิตน์กิำยออรธ์อ ดอกซ ์ทีง่ดงำมดว้ย

ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบรัสเซยี แลว้น ำเขำ้ชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้งตัว

โมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันที่สรำ้งอยู่ภำยในหนิขนำดใหญ่มีกำรตกแต่งแบบ

ทนัสมัย พรอ้มระบบเสยีงทีด่ ี

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย หลงัจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิเฮลซงิก ิ
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17.30 น. ออกเดนิทำงโดยสำยกำรบนิฟินน์แอร์ เที่ยวบนิที่ AY141 บนิตรงจำกเฮลซงิกปิระเทศฟินแลนด ์สู่

กรุงเทพฯ  ***คณะเดนิทางต ัง้แต่ วนัที ่5 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 17.00 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 07.25 น.*** 

วนัที ่7 : กรงุเทพฯ 

07.15 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหำนคร ดว้ยควำมสวัสดภีำพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อคำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำง  

หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : THE BALTIC RIM (ลทิวัเนยี ลตัเวยี เอสโตเนยี ฟินแลนด)์ 

7 วนั 5 คนื  โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY)   

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           4-10, 19-25 ก.ย. 61   

3-9, 10-16 ต.ค. 61  

5-11, 19-25 พ.ย. 61   

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ                6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น ทำ่นละ 55,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่ำตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวนั 

และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

 ค่ำภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

 ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

 ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

 ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

 ค่ำประกนัภัยกำรเดนิทำงรำยบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
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[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ำมัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

 ค่ำใชจ่้ำยสว่นตัว อำทเิชน่  ค่ำเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซกัรดี, ค่ำธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง, ค่ำน ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิ

ก ำหนดเกนิกว่ำ 20 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคี่ำทีส่ญู

หำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นต ้

 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

 ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ ภำยใน  3 วันนับจำกวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยนืยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแต่ละสถำนทตูมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขีัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่สะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็น

หมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีทำ่นใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหว่ำงยืน่วซีำ่ หรือ ก่อนเดนิทำงกบัทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อ

วำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวีซ่ำทีค่่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำร

พจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอืศกึษำอยู่เทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้ง

ขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้บัทำงบรษัิทดว้ย เนื่องจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซีำ่ไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ทำ่นทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ และพำสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มรีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำร

เรยีกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกตั๋วเครื่องบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมที่เกดิขึ้นจริง และรอ 

Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอน

เวลำทีเ่ช็คอนิเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไป    

     ช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทำ่นจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวซีำ่ตำมที ่ 

    สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทำ่นไดช้ ำระค่ำทวัรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ำวซีำ่และค่ำบรกิำรยืน่วซีำ่ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่ำตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่ำสว่นต่ำงในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำงบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่ำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีักษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศเยอรมน ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                          

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยส ีหนำ้ตรงขนำด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ ำนวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

ทวัร์ยโุรป (GH) THE BALTIC RIM (ลิธวัเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด)์ 7D5N BY AY   13 
http://www.hijapantour.com/ 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน    

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (สถำนทตูไมร่ับเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีำยใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภำษณ์  

5. หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำถำ่ยส ำเนำมำทัง้ 2 เลม่ 

6. หำกในส ำเนำบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคำ้มกีำรแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลำ่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภำษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ระบชุือ่เจำ้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอก

คำ่ใชจ้ำ่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภำษำอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถำ่ยเอกสำรเป็นส ำเนำ 

-ทะเบยีนบำ้น 

-บัตรประชำชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร (ถำ้ม)ี 
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-ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชำตปัิจจบุัน ...............................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อำชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 
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14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 
 


